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1 Személyes adatok kezelése a köznevelési intézményekben 

Személyes adat: 

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely hozzájárulhat egy személy, vagy 

annak családtagjainak azonosításához. Az iskolai nyilvántartásokban szereplő adatok közül ide 

tartozik többek között a tanulók neve, lakcíme, elérhetőségei, fegyelmi adatai, valamint a 

érdemjegyei és előmeneteli naplói, stb. Személyes adat továbbá a személyt megjelenítő fénykép 

vagy hangfelvétel. 

Személyes adatot az iskolákban kizárólag: 

1. jogszabályi felhatalmazás vagy 

2. hozzájárulás 

alapján szabad kezelni, pontosan meghatározva az egyes adatkezelések jogalapját, célját, idejét 

és az egyes adatkezelésekkel kapcsolatos személyiségi jogok gyakorlásának feltételeit. 

1. A jogszabály alapján kezelendő személyes adatok körét a 2011. évi CXC. törvény 

(Nkt.) 41.§-a határozza meg, az adatkezelésben érintettek pedig a köznevelési 

intézménnyel jogviszonyban álló tanulók, azok törvényes képviselői, az alkalmazottak, 

valamint a szerződéses partnerek.  

 

Tekintettel arra, hogy közfeladata ellátása során kezeli az iskola a jogszabályban meghatározott 

adatokat, ezért a jogszabályban nevesített adatok körében az iskolai adatkezelés nem igényel 

külön hozzájárulást az érintettek részéről. 

Ugyanakkor az ezen a jogalapon gyűjtött adatok más célok érdekében nem használhatók fel. 

Például az iskolák nem adhatják át e jogalappal a szülők e-mail címét egy harmadik félnek, 

amely iskolai rendezvényeket szervez, vagy fotókat készít, hiszen ez már nem minősül az iskola 

részéről közfeladatnak. Ilyenkor az adattovábbítás csak hozzájárulás alapján történhet. 

Az általános szabályon túlmenően, az Nkt. „26. A köznevelési intézményekben nyilvántartott 

és kezelt személyes és különleges adatok” cím alatt részletezi a nem önkéntes hozzájáruláson 

alapuló személyes adatok kezelésére, továbbítására, megőrzésére vonatkozó speciális 

szabályokat. 

 

2. Az érintett személyek vagy – a még nem nagykorú személyek esetén – azok törvényes 

képviselőinek hozzájárulását kell kérni azon adatokkal kapcsolatosan, amelyeket a 

jogszabály nem sorol fel kötelezően kezelendő adatként pl. e-mailcímek, iskolai 

kirándulások, iskolai rendezvényen történő képfelvétel vagy videó stb. 

Tájékoztatás követelménye: 

A hozzájárulás beszerzését megelőzően az iskolák számára a GDPR és az Infotv. is 

kötelezettségként írja elő, hogy a szülőket és egyéb érintett feleket tájékoztatniuk kell arról, 

hogy a diákok, valamint a szülők személyes adatait ki használja fel és milyen céllal. A 

tájékoztatás további kötelező elemeit a GDPR 13. cikke sorolja fel. 
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Az érintett egyértelmű hozzájárulása szükséges minden olyan adatkezelés esetén, amely 

kívül esik az iskola Nkt.-ban meghatározott adatkezelési körén. Külön tájékoztatást kell 

adni és hozzájárulást kérni akkor is, amennyiben a köznevelési adatfeldolgozás céljából 

valamely, nem jogszabályban meghatározott szervezet számára adatokat ad át (pl. tanulói 

biztosítást köt). 

Hozzájárulás visszavonása: 

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó hozzájárulást (azt illetően például, hogy a tanuló 

fényképe szerepelhet-e az iskola folyosóján vagy honlapján) bármikor vissza lehet vonni. A 

visszavonás lehetőségéről egyértelmű tájékoztatást kell adni, pl. az iskola honlapján. 

Adatok törlése: 

A köznevelési intézményekben folyó adatkezelés tekintetében törölni kizárólag olyan adatot 

lehet, amelynek begyűjtése önkéntes hozzájárulás alapján történt, illetve abban az esetben, 

ha a célhoz kötöttség vagy a jogalap megszűnt (utóbbi esetben a törlés kötelező).  

Iskolai honlap: 

Az iskola honlapján elérhetővé kell tenni a GDPR előírásaival összhangba hozott Adatkezelési 

tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztatóban minden, a honlappal kapcsolatos személyes 

adatkezeléséhez tartozó eljárást/információt rögzíteni kell.  

Amennyiben az iskolának van hírlevele, vagy regisztrációs felülete van akkor: 

• a feliratkozás/regisztráció szabályainak összhangban kell élni a GDPR-ral; 

• a feliratkozási/regisztrációs űrlapokon javasolt az Adatkezelési tájékoztató 

elfogadásához és a személyes adatok kezelésének engedélyezéséhez jelölőnégyzetes 

megoldást használni; 

• biztosítani kell a megadott adatok hozzáférhetőségét és módosíthatóságát, valamint a 

hírlevéllel kapcsolatos leiratkozás lehetőségét vagy a regisztráció törlésének 

lehetőségét. 

Mivel ezeken a felületeken hozzájáruláson alapuló adatkezelés történik, így minden esetben 

szükséges a tájékoztató és hozzájárulást kifejező jelölőmező megjelenítése. 

A honlapok a felhasználókról, valamint a felhasználás módjáról információt 

gyűjtenek/gyűjthetnek, így ezekről is tájékoztatást szükséges adni az Adatkezelési 

tájékoztatóban (Google Analitcs, cookie-k kezelése stb.). 

2 Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44.§ rögzítik. Ezek az adatok kötelezően 

nyilvántartandóak az alábbiak szerint. 

2.1 Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait 

2.1.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében 

nyilvántartott, a jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat 

a) nevét, anyja nevét, 

b) születési helyét és idejét, 
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c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

i) vezetői beosztását, 

j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

l) munkaidejének mértékét, 

m) tartós távollétének időtartamát. 

n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését. 

2.1.2 Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további 

adatokat 

a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

b) állampolgárság; 

c) TAJ száma, adóazonosító jele 

d) a munkavállalók bankszámlájának száma e) családi állapota, gyermekeinek születési 

ideje 

e) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; 

f) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos 

adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja, 

- a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével 

kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete, 

- a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja 

- a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága, 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 
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Személyi adatokban történő változások jelentése 

Az adatokban bekövetkező változást a munkavállaló köteles 8 napon belül, írásban bejelenteni 

és okirattal (vagy annak másolatával) igazolni a személyügyi feladatot ellátó munkatársnak, 

iskolatitkárnak. 

A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő iskolatitkár a bejelentéstől 

számított 3 munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni, a KLIK 

személyügyi ügyintézőjének írásban jelenteni. 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

2.2.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott tanulói adatokat 

a) nevét, 

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét, 

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

h) állampolgárságát, 

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

j) diákigazolványának számát, 

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

p) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

q) évfolyamát. 

2.2.2 Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat 

a) a tanuló állampolgársága, 

b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, 

a) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma; 

c) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma; 

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

- felvételivel kapcsolatos adatok, 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
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- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok, 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok 

e) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok, 

f) a tanuló személyi igazolványának száma, 

g) többi adatot az érintett hozzájárulásával. 

3 Az adatok továbbításának rendje 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

Az intézmény alkalmazottainak a 2.1 pont szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

3.2 A tanulók adatainak továbbítása 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést a Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban 

leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 

A tanulók adatai továbbíthatók: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos 

nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az 

új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat, 

e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, 

felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási 

intézményhez és vissza; 

f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló 

egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 

g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 

h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartása céljából. 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os 
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étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok 

kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága. 

4 Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója a felelős. Jogkörének 

gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő 

pedagógusokat és az iskolatitkárt hatalmazza meg. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el. 

Az igazgató/igazgatóhelyettesek személyes feladatai: 

• az 1.1. pontban meghatározott adatok továbbítása, 

• a 1.2 fejezetben meghatározott adatok továbbítása, 

• a 1.1 és 1.2 pontban meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

• a 1.1 és 1.2 pontban meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

• a 1.2.2 pont e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a 

szakmai ellenőrzés végzőjének,  

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben. 

Iskolatitkár: 

• a 1.1 fejezetben meghatározott munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó 

összes adat kezelése, 

• a 1.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott 

esetekben 

• tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezetben meghatározottak szerint, 

• a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2 e) szakasza szerint, 

• a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 1.1.1 a) b) és c) szakaszai szerint, 

• a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése, 

• a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 1.1.2 g) szakasza szerint, 

• adatok továbbítása a 1.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben. 

Osztályfőnökök: 

• az 1.2.2 fejezet e) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom 

és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen 

belül, a szülőnek, 

• az 1.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés 

napján köteles továbbítani az iskolatitkárnak. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 

• a 1.2.2 fejezet e) szakaszában szereplő adatok, 

• a 1.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adattovábbítás. 
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• Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógus: 

• beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, 

akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg, 

• beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről 

kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken 

szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges), 

• a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, esetenként írásos. 

5 Az adatkezelés általános módszerei 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

• nyomtatott irat, 

• elektronikus adat, (e-napló) 

• elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat, 

• az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. 

5.1 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése 

5.1.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével összefüggésben 

adatot, megállapítást tartalmaz. 

A személyi iratok köre az alábbi: 

• a munkavállaló személyi anyaga, 

• a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat. 

• a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok), 

• a munkavállaló bankszámlájának száma 

• a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok. 

5.1.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek 

alapja: 

• a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata, 

• a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

• bíróság vagy más hatóság döntése, 

• jogszabályi rendelkezés. 

5.1.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

• az intézmény vezetője és helyettesei 

• az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, 

• a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.), 

• saját kérésére az érintett munkavállaló. 
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5.2 A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

• az intézmény igazgatója 

• az adatok kezelését végző iskolatitkár. 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Az iskolatitkár és az igazgatói/igazgatóhelyettesi számítógépeket jelszóval kell ellátni. 

Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes 

adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának 

külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról 

valótörlés, stb.) kell tennie. 

5.3 A személyi anyag vezetése és tárolása 

A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló 

személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint 

kezeli. 

A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított gyűjtőben a zárt lemezszekrényben kell őrizni. 

5.4 A tanulók személyi adatainak vezetése 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

• az intézmény igazgatója 

• az igazgatóhelyettesek 

• az osztályfőnök 

• iskolatitkár 

Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes 

adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának 

külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való 

törlés, stb.) kell tennie. 

5.4.1 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor osztályfőnök gondoskodik a tanulók személyi adatainak 

összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. 

A diákok személyi adatai között az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. 

A személyi adatokat osztályonként az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

• e-napló 

• összesített tanulói nyilvántartás, (az e-napló adatainak szűrésével előállítható papír 

alapú dokumentum) 

• törzskönyvek, 

• bizonyítványok, 
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5.4.3 Az összesített tanulói nyilvántartás 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges adatok 

biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. A 

papíralapú összesített tanulói nyilvántartást az osztályfőnök vezeti és tárolja. 

Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

• a tanuló neve, osztálya, 

• a tanuló azonosító száma, TAJ- száma, 

• születési helye és ideje, anyja neve, 

• állandó lakcíme, tartózkodási helye, 

• telefonszáma, (szülői elérhetőség) 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles 

tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

5.5 A titoktartással, a személyi adatok védelmével kapcsolatos rendelkezések 

• Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban 

és e szabályzatban meghatározott rendjének betartása. 

• Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, vezetői feladatkört ellátó munkavállalói 

felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. 

• A tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban 

meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. 

• A személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely 

más módon történő) továbbítása szigorúan tilos. 

• Az Nkt. 42.§ (1) bekezdése értelmében a pedagógust, a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben 

titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos 

minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 

• E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül 

fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás 

közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

• A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 

közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi 

vagy erkölcsi fejlődését. 

• A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-

oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy 

saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a 

helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan 

egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

A felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 
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1 Tanító 

Munkavállaló neve:  

Munkahely megnevezése: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: tanító 

Közvetlen felettese: a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola igazgatója 

Munkaidő beosztása: a …….. tanévre érvényes tantárgyfelosztás alapján kötelező óraszámát 

az alábbiak szerint teljesíti: 

tantárgy osztály kötelező óraszám 

   

   

   

   

   

összesen:  

 

A. Felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

Az …. osztály osztályfőnöke 

Az ………. munkaközösség tagja 

Szeptemberben megnyitja az osztálynaplót, az anyakönyvet, a tanulók ellenőrzőit 

Ismerteti a házirendet, tűzvédelmi oktatást tart 

Szülői értekezletet tart, megszervezi a szülői szervezet vezetőjének megválasztását 

Felméri a tanulók körében a DIFER mérést igénylők körét 

Elkészíti osztálya októberi statisztikáját 

Félévi értesítő megírása, kiosztása 

Elvégzi osztálya kötelező év végi statisztikáját 

Novemberben szöveges értékelést készít a tanulókról 

A tanuló testi és szellemi fejlődésének elősegítése, irányítása, folyamatos értékelése 

Az iskola nevelési-oktatási céljainak megfelelő tevékenységek (tanórák, tanórán kívüli 

foglalkozások) tartása 

Felkészülés a tanítási órákra, a tanítási órák előkészítése 

A tanítási óra pontos kezdése és befejezése, kihasználása 

Óraközi ügyeletek tartása 

Tanulmányi versenyekre tanulókíséretet biztosít 

Elkészíti tanmenetét és jóváhagyásra szeptember 15-ig benyújtja 

Ellenőrzi a tanulók felszerelését (tankönyv, füzet, írószer), javítja és értékeli a házi feladatokat 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás a tantárgyaival kapcsolatban 

Felkészít szaktárgyi versenyekre 

Javaslatot tesz és előkészíti a tanulók jutalmazását, felelősségre vonását 

Tanórán kívüli iskolai rendezvényeken és azok előkészítésében való részvétel (farsangi bál, 

osztálykirándulás, sportrendezvények, gyermeknap, hulladékgyűjtés, színház-, mozi-, 

múzeumlátogatás, stb.) 

 
Helyettesítési feladatok ellátása a kiírásnak megfelelően és az alkalomszerű váratlan feladatok 

ellátása kijelölés alapján 

A tanulók étkezését felügyeli, szükség esetén a bejáró diákokat a helyközi autóbusz 

megállóba kíséri 

Szükség esetén munkaköri feladatait változó munkahellyel látja el 

Részvétel a szaktárgyi, szakmai, pedagógiai továbbképzéseken, azokról tájékoztatás 

Ellátja az oktatással, neveléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 
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Együttműködik a Diákönkormányzattal, segíti tevékenységét 

Ügyel az iskola rendjére, tisztaságára 

Részvétel az iskolai értekezleten, ünnepélyeken, rendezvényeken (alakuló ért., tanévnyitó-, 

tanévzáró ünnepély, ballagás, stb.) 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlati felkészítése 

 

B. Különleges felelőssége 

Bizalmas információk kezelése 

A tanulók, szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el. Azokat bizalmasan 

kezeli 

Megismeri a köznevelési, közalkalmazotti törvény erre vonatkozó fejezeteit 

Felelősséget vállal a leltárban szereplő taneszközökért 

 

C. Ellenőrzés 

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi teljesítményét 

Mindenről beszámol a munkaközösségnek, vezetésnek 

 

D. Kapcsolatok 

Részt vesz a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, vélemény-nyilvánítás, döntés-

előkészítés 

Jelzi a intézményvezetőnek, iskolatitkárnak a személyi adataiban történt változásokat 

Napi szakmai-pedagógiai kapcsolatot tart a munkaközösség tagjaival 

Együttműködik az iskolavezetésével, az osztályban tanító szaktanárokkal 

Rendszeres kapcsolat a szülői házzal 

Szülő-nevelő, nevelő-gyermek kapcsolat hatékony kialakítása 

 

E. Munkakörülmények 

Szaktanári munkájához korlátozottan fénymásolási lehetőség 

A könyvtárban, informatika szaktanteremben, médiateremben segédeszközök állnak 

rendelkezésére 

Íróasztala van a tanári szobában 

A szülőkkel való kapcsolattartáshoz a tanári szobában lévő telefont veheti igénybe 

 

F. Járandóság 

Bértáblázat szerinti fizetés  

…………… pótlék 

 

Jelen munkaköri leírás ………….-ig érvényes. 

Nagydorog, ……………… 

………………….. 

igazgató 

A Munkaköri leírásban leírtakat tudomásul vettem: 

 …………………………………….. 

tanító 
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2 Tanár 

Munkavállaló neve:  

Munkahely megnevezése: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: tanár 

Közvetlen felettese: a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola igazgatója 

Munkaidő beosztása: a………. tanévre érvényes tantárgyfelosztás alapján kötelező 

óraszámát az alábbiak szerint teljesíti: 

tantárgy osztály kötelező óraszám 

   

   

   

   

   

   

   

összesen:  

 

A. Felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

Az … osztály osztályfőnöke 

A ……. munkaközösség tagja 

Szeptemberben megnyitja az osztálynaplót, az anyakönyvet, a tanulók ellenőrzőit 

Ismerteti a házirendet, tűzvédelmi oktatást tart 

Szülői értekezletet tart, megszervezi a szülői szervezet vezetőjének megválasztását 

Elkészíti osztálya októberi statisztikáját 

Félévi értesítő megírása, kiosztása 

Elvégzi osztálya kötelező év végi statisztikáját 

A tanuló testi és szellemi fejlődésének elősegítése, irányítása, folyamatos értékelése 

Az iskola nevelési-oktatási céljainak megfelelő tevékenységek (tanórák, tanórán kívüli 

foglalkozások) tartása 

Felkészülés a tanítási órákra, a tanítási órák előkészítése 

A tanítási óra pontos kezdése és befejezése, kihasználása 

Óraközi ügyeletek tartása 

Tanulmányi versenyekre tanulókíséretet biztosít 

Elkészíti tanmenetét és jóváhagyásra szeptember 15-ig benyújtja 

Ellenőrzi a tanulók felszerelését (tankönyv, füzet, írószer), javítja és értékeli a házi feladatokat 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás a tantárgyaival kapcsolatban 

Felkészít szaktárgyi versenyekre 

Javaslatot tesz és előkészíti a tanulók jutalmazását, felelősségre vonását 

Tanórán kívüli iskolai rendezvényeken és azok előkészítésében való részvétel (farsangi bál, 

osztálykirándulás, sportrendezvények, gyermeknap, hulladékgyűjtés, színház-, mozi-, 

múzeumlátogatás, stb.) 

Helyettesítési feladatok ellátása a kiírásnak megfelelően és az alkalomszerű váratlan feladatok 
ellátása kijelölés alapján 

A tanulók étkezését felügyeli, szükség esetén a bejáró diákokat a helyközi autóbusz 

megállóba kíséri 

Szükség esetén munkaköri feladatait változó munkahellyel látja el 

Részvétel a szaktárgyi, szakmai, pedagógiai továbbképzéseken, azokról tájékoztatás 

Ellátja az oktatással, neveléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

Együttműködik a Diákönkormányzattal, segíti tevékenységét 
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Ügyel az iskola rendjére, tisztaságára 

Részvétel az iskolai értekezleten, ünnepélyeken, rendezvényeken (alakuló ért., tanévnyitó-, 

tanévzáró ünnepély, ballagás, stb.) 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlati felkészítése 

 

B. Különleges felelőssége 

Bizalmas információk kezelése 

A tanulók, szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el. Azokat bizalmasan 

kezeli 

Megismeri a köznevelési, közalkalmazotti törvény erre vonatkozó fejezeteit 

Felelősséget vállal a leltárban szereplő taneszközökért 

 

C. Ellenőrzés 

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi teljesítményét 

Mindenről beszámol a munkaközösségnek, vezetésnek 

 

D. Kapcsolatok 

Részt vesz a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, vélemény-nyilvánítás, döntés-

előkészítés 

Jelzi a intézményvezetőnek, iskolatitkárnak a személyi adataiban történt változásokat 

Napi szakmai-pedagógiai kapcsolatot tart a munkaközösség tagjaival 

Együttműködik az iskolavezetésével, az osztályban tanító szaktanárokkal 

Rendszeres kapcsolat a szülői házzal 

Szülő-nevelő, nevelő-gyermek kapcsolat hatékony kialakítása 

 

E. Munkakörülmények 

Szaktanári munkájához korlátozottan fénymásolási lehetőség 

A könyvtárban, informatika szaktanteremben, médiateremben segédeszközök állnak 

rendelkezésére 

Íróasztala van a tanári szobában 

A szülőkkel való kapcsolattartáshoz a tanári szobában lévő telefont veheti igénybe 

 

F. Járandóság 

Bértáblázat szerinti fizetés  

………….. pótlék 

 

Jelen munkaköri leírás …………….-ig érvényes. 

Nagydorog, ………………….. 

…………………… 

igazgató 

 

 

A Munkaköri leírásban leírtakat tudomásul vettem: 

 …………………………………….. 

tanár  
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3 Osztályfőnök (kiegészítő munkaköri leírásminta) 

Munkavállaló neve:  

A kiegészítő munkakör megnevezése:  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  

Közvetlen felettese:  

Órakedvezmény:  

Az osztályfőnök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok:  

• Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak.  

• Erkölcsi és jogi felelősséget vállal a rábízott tanulók személyi biztonságáért, kulturált 

viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért.  

• Feladata, hogy osztályában úgy formálja és alkalmazza a nevelési tényezőket, hogy 

osztálya jó közösségé váljon, amelyben minden tanuló otthon van.  

• Folyamatos jelenlétével is igyekszik kifejezni az osztályával való törődését 

(szünetekben, iskolai rendezvényeken, tanórán kívüli tevékenységek során, stb.).  

• Gondoskodik az alapvető balesetvédelmi szabályok átadásáról és betartásáról.  

• Felelősök megbízásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja az osztályterem 

rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését.  

• Felkészíti az osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire.  

• A családokról, tanítványaikról tudomására jutott információikat diszkréten kezeli.  

• Figyelemmel kíséri tanítványai tanulmányi eredményeit, havonta ellenőrzi az 

ellenőrzőket. 

• Koordinálja és segíti az osztályában tanító pedagógusok, napközis nevelők munkáját, 

látogathatja óráikat.  

• Értékeli és havonta minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát.  

• A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel.  

• Regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait. A hiányzásokat ellenőrzi, és szükség 

szerint a Házirend, illetve az SZMSZ alapján jár el.  

• Tanítványaival tanulmányi kirándulást szervezhet, kulturális programokon tanulói 

kíséretet lát el.  

• Évente legalább két szülői értekezletet tart.  

• Gondoskodik osztályában iskolai szülői munkaközösségi tagok választásáról.  

• Szülői értekezleteken az iskola célkitűzéseit képviseli.  

• Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét.  

• Nevelő – oktató munkájukhoz osztályfőnöki tanmenetet készít osztályfőnöki órája 

szakszerű megtartása érdekében.  

• Adatokat szolgáltat osztályáról az iskolai statisztika elkészítéséhez.  

Ellenőrzési kötelezettségei  

• Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja 

a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket.  

• Értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos 

fegyelmi vétsége esetén.  

• Az osztályozó értekezlet előtt ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt osztályzatok nem térnek-e el jelentősen az érdemjegyek 

átlagától a tanuló kárára.  

• Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.  

• Maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.  
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4 A munkaközösség-vezető (kiegészítő munkaköri leírásminta) 

Munkavállaló neve:  

A kiegészítő munkakör megnevezése:  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  

Közvetlen felettese:  

Órakedvezmény:  

A szakmai munkaközösség-vezető tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok:  

• Felelős a munkaközösség szakmai munkájának minőségéért. Irányítja a 

munkaközösség tevékenységét.  

• Részt vesz a tanév elején az iskolai munkaterv elkészítésében, javaslatot tesz a tanév 

fő feladataira.  

• Összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves 

programját.  

• Összehangolja az azonos területen működő tanárok munkáját (megbeszéli velük a 

tankönyvválasztást, a szakkörök, korrepetálások indításával kapcsolatos javaslataikat).  

• Feltárja a tantárgyak közötti koncentráció, a tantárgy oktatása és fejlesztésének 

lehetőségeit.  

• Törekszik az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására.  

• Figyelemmel kíséri a szakmai versenyek kiírását, gondoskodik a nevezésről és a helyi 

versenyek lebonyolításáról.  

• Javaslatokat tesz az eszközök fejlesztésére.  

• Segíti, szervezi a munkaközösségen belüli és az iskolai szintű információ áramlást.  

• Munkaközösségi foglalkozásokat, értekezletet hív össze.  

• Javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzésére.  

• Javaslatot tehet kitüntetésre, jutalmazásra.  

• A tantárgy ismeretanyagának bővítése és átadása érdekében kapcsolatot tart a város 

intézményeivel és civil szervezeteivel.  

• Képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az iskolán kívül. 

Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait.  

• Tájékoztatja a munkaközösség tagjait a vezetői értekezletek napirendi pontjaival 

kapcsolatban.  

• A munkatervben előirányzott időben (félévkor és év végén) beszámol a 

nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről.  

• Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi 

tagok jutalmazására, kitüntetésére, stb.  

Ellenőrzési kötelezettségei  

• Elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez 

igazodó tanmeneteit.  

• Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előre 

haladást és annak eredményességét, ennek érdekében óralátogatásokat végez.  

• Hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.   
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5 Pedagógiai asszisztens 

Dolgozó neve:  

Munkahelye: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkaideje:  napi 8 óra, heti 40 óra  

Munkaidő beosztása:  

A munka idejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet köteles aláírni. 

Munkaköre: pedagógiai asszisztens feladatok ellátása 

Munkáltatója: Szekszárdi Tankerületi Központ 

Közvetlen felettese: intézmény igazgatója, ……………. 

A Pedagógiai asszisztens feladatai 

 

1. A munkakör célja: 

A pedagógusok és napközis csoportvezetők mellett, velük együtt a rábízott gyermekcsoport 

felügyelete; az egészséges életmódnak megfelelő szokásrendszer kialakítása; a szabadidő 

szervezése. A nevelő-oktatómunkában használatos eszközök készítése; felszerelések 

előkészítése; a pedagógusok munkájának segítése. 

 

Alapvető felelősségek, feladatok: 

Szervezi, felügyeli a tanulócsoportok tízóraizását, ebédeltetését, uzsonnáztatását. Naponta 

rendszeresen felügyeli, elkíséri őket ebédelni az iskola másik épületébe. 

A bejáró tanulók autóbuszhoz történő kíséretét elvégzi. 

Ügyel a személyi és környezeti higiénés szabályok betartására, a helyes szokások 

kialakítására. 

Részt vesz a délelőtti óraközi szünetekben az ügyelet ellátásában. Szükség esetén egyéb 

ügyeletet is ellát. 

Közreműködik a tanulók szervezett foglalkozásainak megtartásában. 

A tanulási idő alatt a napközis csoportvezetővel kialakított munkamegosztás alapján 

egyénileg foglalkozik a tanulókkal, vagy foglalkoztatja azokat a gyerekeket, akik már 

befejezték a tanulást. 

Részt vesz a kirándulásokon és egyéb rendezvényeken. A munkatervben meghatározott 

módon részt vesz az iskolai programok előkészítésében és lebonyolításában. 

Szükség szerint el kell látnia a téli, a tavaszi és a nyári napközis nevelői felügyeletet, és ott 

gondoskodnia a gyerekek foglalkoztatásáról. 

Alkalmanként részt vesz a tanulók orvosi vizsgálatokra, nevelési tanácsadóba való 

kísérésében.  

Részt vesz a gyerekek két épület közötti kísérésében. 

Munkájának eredményesebb ellátása érdekében ismernie kell az iskola alapvető 

dokumentumait. 

A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom tanulmányozásával 

gondoskodjék folyamatosan a munkájához szükséges pedagógiai-pszichológiai ismeretek 

gyarapításáról. 

Szükség esetén segít az iskolai adminisztrációs feladatok ellátásában. 
A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, 

amellyel az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír. 

Jelen munkaköri leírás ………………. érvényes. 

Nagydorog, ……………… 

 ……………….. 

 igazgató 

A Munkaköri leírásban leírtakat tudomásul vettem: …………………….  
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6 Iskolatitkár 

Munkavállaló neve:  

Munkahely megnevezése: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: iskolatitkár 

Közvetlen felettese: a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola igazgatója 

A munkaidő 

ebédidő: …..-……….. 

Az intézmény közvetlen adminisztratív segítője. 

Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében az alábbi feladatokat látja el. 

 

• Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a 

határidők betartását. 

• Vezeti a KIR rendszerben a közalkalmazottak, a tanulók adatainak nyilvántartását, 

felelős ezek frissítéséért 

• A fenntartó (KLIK Paksi Tankerülete) felé havi összesítést készít: munkába járás, 

kiküldetés, szabadság nyilvántartás, megbízási szerződések, túlóra, iskolatej, 

tanulói létszám, fénymásolás példányszám jelentése 

• Továbbítja a dolgozók táppénzes papírjait a fenntartóhoz 

• Továbbítja a fenntartó felé a szükséges irodaszer, tisztítószer, szakmai anyagok 

beszerzési igényét 

• Vezeti a postakönyvet 

• Ellátja a telefonügyeletet 

• Vezeti a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak szabadság-nyilvántartását 

• Vezeti a pedagógusigazolványok nyilvántartását 

• Kezeli a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak személyi anyagát 

• Vezeti a tanulók nyilvántartását  

• Vezeti a diákigazolványok nyilvántartását 

• Ellátja az intézmény oktató-nevelő munkáját elősegítő adminisztratív feladatokat 

(fénymásolás, gépelés) 

• Kezeli az iskola irattárát, dokumentumait  

• Elvégzi az iskolalátogatási igazolás, bizonyítványmásodlat kiállítását. 

• Jelzi a vezetésnek az intézmény karbantartási, fűtési, világítási, felszerelési, 

berendezési tárgyainak hiányát, meghibásodását 

• Felelős környezete tisztaságáért, rendjéért 

 

A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az iskola 

vezetői megbízzák. 

 

Jelen munkaköri leírás …………….-ig érvényes. 

Nagydorog, …………………. 

 

………………. 

igazgató 

 

A Munkaköri leírásban leírtakat tudomásul vettem: 

 …………………………………….. 
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7 Fűtő-karbantartó 

Dolgozó neve:  

Munkahelye: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkaideje:  napi 8 óra, heti 40 óra  

Munkaidő beosztása: ….-…. , ebédszünet: ….-….. 

A munka idejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet köteles aláírni. 

Munkaköre: fűtő és karbantartó feladatok ellátása 

Munkáltatója: Szekszárdi Tankerületi Központ 

Közvetlen felettese: intézmény igazgatója, ……………….. 

A fűtő - karbantartó feladata, kötelessége az iskola nevelő-oktató munka segítése és a 

munkakörébe tartozó feladatok gondos elvégzése. 

 

Munkaköri feladata: 

- Az épület riasztóját (nyitáskor, záráskor, esti-, hétvégi programok esetén) kezeli 

- Az iskola épületét 7 órakor kinyitja a tanulóknak. A tanítás megkezdése előtt bejárja 

az iskolát, nincs- e szükség valahol hiba elhárítására. 

- Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát 

nem igénylő hibákat.  Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének. 

- Naponta ellenőrzi a sportpályán, sportcsarnokban lévő kapuk rögzítését. 

- Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi. 

- Rendben tartja, illetve rendszeresen ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat, 

hiány esetén jelez az iskola igazgatójának. 

- Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét 

elvégzi. 

- Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a javításokat elvégzi. 

(padok, székek, stb.) 

- Az iskola külső bejáratait (utcai kapuk, hátsó kapu) az intézmény vezetőjével 

egyeztetett időpontban nyitja, illetve zárja. 

- A fűtési időszakban naponta figyeli és ellenőrzi az intézmény kazánjait, fűtési 

rendszerét, az épületek hőmérsékletét. 

- Rendszeresen leolvassa az intézmény vízóráinak állását, amit lejegyez, és gázóráinak 

mérőóra állását, amit lead az iskolatitkárnál továbbításra. 

- Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi berendezéseket (poroltók), erről feljegyzést 

vezet. 

- Munkakör feladatai nem csak iskolai épületekre érvényesek (kisiskola, nagyiskola), 

hanem a kistornaterem, sportcsarnok és az iskola egész területére (4 ha) érvényesek.  

- Téli időszakban megtisztítja a hótól a bejáratokat, járdákat.  

- Ősszel levelet gereblyéz, komposztál,  

- Tavasszal parkot rendez 

- Nyáron füvet nyír  

 

A munkaköréhez tartozó feladatokat szükség esetén a kajdacsi tagintézményben is elvégzi. 
(a megbeszéltek szerint hetente egy nap-csütörtök) 

Munkaidején belül esetenként külön utasításra, az iskolai nevelő-, oktatómunka zavartalan 

biztosítása érdekében elvégzi azokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

Nagydorog, …………………..   …………………………  
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8 Takarító 

 

Dolgozó neve:  

Munkahelye: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkaideje:  napi 8 óra, heti 40 óra  

Munkaidő beosztása:          , ebédszünet: …-….. 

A munka idejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet köteles aláírni. 

Munkaköre: takarítási feladatok ellátása 

Munkáltatója: Szekszárdi Tankerületi Központ 

Közvetlen felettese: intézmény igazgatója, …………………. 

 

FELADATAI: 

Napi feladatai: 

• Az intézmény kijelölt helyiségeinek takarítása, folyosó seprése, felmosása, a bútorok, 

berendezések portalanítása, mosdók tisztántartása, ebédlő, udvar és az utca takarítása. 

• Fertőtleníti a mellékhelyiségeket, a tanári mosdóba papírtörölközőt, a WC-be WC 

papírt helyez el, illetve a tanulói WC-ben is gondoskodik ezekről. 

• Alapos szellőztetés mellett nedves portalanítást végez padozat, párkányok, 

berendezési tárgyakon. 

Ugyancsak elvégzi az épület felújítási és karbantartási munkálatainak befejezése után a 

szükséges nagytakarítást, ablaktisztítást, függönymosást. 

Munkavégzés során köteles a munka- és védőfelszerelést használni. 

A tisztítószereken feltüntetett használati utasításokat szigorúan betartani. 

A munkavédelmi, baleseti és tűzrendészeti előírásokat köteles alkalmazni. 

Felelős az általa felvett takarítószerekért és az eszközökért.  

Munkaidején belül esetenként külön utasításra, az iskolai nevelő-, oktatómunka zavartalan 

biztosítása érdekében elvégzi azokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza. 

 
A fentieket tudomásul vettem: 

 …………………….. 
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9 Kertész 

Dolgozó neve:  

Munkahelye: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkaideje:  napi 8 óra, heti 40 óra  

Munkaidő beosztása: …-…. , ebédszünet: …-…. 

A munka idejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet köteles aláírni. 

Munkaköre: parkrendezési, kertészeti feladatok ellátása 

Munkáltatója: Szekszárdi Tankerületi Központ 

Közvetlen felettese: intézmény igazgatója, ……………… 

 

A kertész feladata, kötelessége az iskola nevelő-oktató munka segítése és a munkakörébe 

tartozó feladatok gondos elvégzése. 

 

 

Munkaköri feladata: 

 

- Kijavítja a szakmunkát nem igénylő hibákat.  Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor 

jelzi felettes vezetőjének. 

- Rendben tartja az iskola környékét. (kaszálás, sportpályák gyomtalanítása, virágok 

gondozása, szobanövények ápolása, sövények nyírása, bokrok fák rendben tartása, 

levél felsöprés, komposztálás, hó eltakarítása, fűnyírás) 

- Az iskolai gyakorlókert munkáiba rendszeresen besegít, nyáron gyomtalanítja, locsolja 

a tanulók által gondozott növényeket, idényszerűen a termést betakarítja. 

- A technika műhelyben folyó munkáknál besegít.  

- Naponta, reggel, vagy este a nagy szeméttárolókat kiüríti. 

- Szabadidőpark, játszóudvar játékainak karbantartásában részt vesz. 

- A munkaköri feladatai a két iskolai épületre, parkokra, sportpályákra (4 ha) 

vonatkozóan érvényesek. 

 

 

A munkaköréhez tartozó feladatokat szükség esetén a kajdacsi tagintézményben is elvégzi.(a 

megbeszéltek szerint hetente egy nap-csütörtök) 

 

Munkaidején belül esetenként külön utasításra, az iskolai nevelő-, oktatómunka zavartalan 

biztosítása érdekében elvégzi azokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

 

 

Nagydorog, …………………. 

 ……………………………… 
 


