
 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Egységes szerkezetben az annak mellékleteit képező Fegyelmi és 
kártérítési szabályzattal, és a pedagógus végzettséggel rendelkező 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört ellátó 
foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzattal. 

Tiszafüred 
2017. 



 
 

 
1 

 

ikt. szám: ………./………. 

A Fekete László Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: intézmény) 
nevelőtestülete, a szülői munkaközösség véleményének kikérésével, tekintettel a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
CLXXXVIII. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet előírásaira, az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja: 

1. § 
Az intézmény adatai 

(1) Az intézmény neve: Fekete László Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 
(2) Az intézmény azonosítószámai: 

a. Az intézmény OM-azonosítója: 201 100. 
b. Az intézmény szervezeti azonosítója: JB1501  

(3) Az intézmény székhelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 63. (felvehető: 200 fő) (ek: 2, 
alapfok: 6, tk: 4 évf.) 

(4) Az intézmény telephelyei, és a felvehető létszám: 
a. Kossuth Lajos Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 5362 

Tiszaörs, Rákóczi u. 7-9. (felvehető: 40 fő) (ek:2, alapfok: 6 évf.) 
b. Kossuth Lajos Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 5322 

Tiszaszentimre, Kisfaludy köz 1. (felvehető: 20 fő) (ek:2, alapfok: 6 évf.) 
c. Kossuth Lajos Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 5344 

Tiszaszőlős, Alkotmány út 12. (felvehető: 40 fő) (ek:2, alapfok: 6 évf.) 
d. Kossuth Lajos Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 5243 

Tiszaderzs, Fő u. 22. (felvehető: 20 fő) (ek:2, alapfok: 6 évf.) 
(5) Az intézmény alapfeladata: alapfokú művészetoktatás. 
(6) Az intézményben oktatott művészeti ágak és tanszakok, az oktatás helyei: 

a. Zeneművészeti ág. 
i. Klasszikus zene 

1. Fafúvós tanszak (Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszaszentimre, 
Tiszaszőlős, Tiszaderzs) 

2. Rézfúvós tanszak (Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszaszőlős, 
Tiszaderzs) 

3. Vonós tanszak (Tiszafüred) 
4. Billentyűs tanszak (Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszaszentimre, 

Tiszaszőlős) 
5. Akkordikus tanszak (Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszaszentimre, 

Tiszaszőlős, Tiszaderzs) 
6. Kamarazene tanszak (Tiszafüred) 
7. Zeneismeret tanszak (Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszaszőlős, 

Tiszaszentimre, Tiszaderzs) 
ii. Népzene 

1. Pengetős tanszak (Tiszafüred) 



 
 

 
2 

 

2. Vonós és tekerő tanszak (Tiszafüred) 
3. Vokális tanszak (Tiszafüred) 
4. Kamarazene tanszak (Tiszafüred) 

(7) Az intézmény körbélyegzője: Magyarország címere, „Fekete László 
Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 5350 Tiszafüred, Fő út 63.” körirattal. 

2. § 
Az intézmény kapcsolata a fenntartóval 

(1) Az intézmény fenntartója a Karcagi Tankerületi Központ. 
(2) Az intézmény közvetlen szakmai és fenntartói felügyeletét a Karcagi 

Tankerületi Központ látja el. 
(3) Az intézmény irányítását a fenntartó és a felügyeleti jog gyakorlójának 

utasításai alapján az intézményvezető végzi. 
(4) Az intézmény és a fenntartó közötti kapcsolat fenntartásáért az intézmény 

részéről az intézményvezető felelős. 
(5) Az intézményvezető a fenntartóval, valamint az irányítási és felügyeleti jog 

gyakorlójával több módon, így különösen papíralapú és elektronikus írásbeli 
levelezés, továbbá szóbeli egyeztetések formájában tart kapcsolatot. 

3. § 
Az intézmény szervezeti felépítése 

(1) Az intézményvezető: 
a. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. 
b. Képviseleti jogkörében eljárva az intézményvezető köteles minden 

olyan külső szervezettel fenntartani a kapcsolatot, amelyet jogszabály 
az intézmény részére előír. 

c. Az intézmény vezetője az egyes partnerekkel történő kapcsolattartást, 
vagy egy meghatározott ügyben történő eljárást, a jogszabályokban 
megjelölt eljárásokat kivéve, az intézmény valamely dolgozójára 
átruházhatja. 

d. Az intézményvezető feladata az intézmény pedagógiai programjában 
foglalt célok megvalósítása, az intézményben folyó pedagógiai és 
művészeti munka irányítása, felügyelete. 

e. Az intézmény nevében kiadványokat megjelentetni az intézményvezető 
jogosult. 

f. Az intézményvezető gyakorolja az intézmény kiadmányozási jogát. 
g. Az intézményvezető tartós akadályoztatása esetén helyettesét a 

fenntartó jelöli ki. 
h. Az intézményvezető a jogszabályokban és a jelen szervezeti és 

működési szabályban előírt esetekben köteles kikérni a szülői 
szervezet véleményét az intézmény működésével összefüggő 
kérdésekben. Egyéb esetekben az intézmény és a szülői szervezet 
közötti kapcsolattartás felelőse az intézményvezető. 

i. Az intézményvezető munkájáról köteles a fenntartó és a nevelőtestület 
felé beszámolni. 
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(2) Az intézményvezető-helyettes: 
a. Ellátja mindazokat a vezetői feladatokat, melyeket az intézményvezető 

a vezetői munkamegosztás során részére átadott. 
b. Az intézményvezető távollétében teljes jogkörrel rendelkezik az 

azonnali intézkedésre okot adó események során.  
(3) A nevelőtestület: 

a. A nevelőtestület tagja, az intézmény valamennyi, pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott dolgozója. 

b. A nevelőtestület tagjai a jogszabályokban megfogalmazott feltételek 
teljesülése esetén a tanított tárgyak, vagy a munkavégzés helye 
szerint, szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. 

c. A nevelőtestület, a jogszabályokban meghatározott véleményezési és 
döntési jogainak gyakorlásával vesz részt az intézmény működésében. 

(4) A munkaközösség-vezető: 
a. A különböző tanszakokon tanító pedagógusokból szervezett szakmai 

munkaközösség élén a munkaközösség-vezető áll. 
b. A munkaközösség-vezetők feladata a kapcsolattartás az intézmény 

székhelyén és telephelyein tanító pedagógusokkal. 
c. A munkaközösség-vezetők felügyelik az intézmény székhelyén és 

telephelyein folyó szakmai munkát, amelyről havi rendszerességgel 
beszámolnak az intézményvezetőnek. 

d. A munkaközösség-vezetők részt vesznek az intézmény különböző 
szintű vizsgáinak előkészítésében, lebonyolításában. 

e. A munkaközösség-vezetők részt vesznek az intézmény éves 
munkatervének elkészítésében és minden félév végén beszámolnak 
annak végrehajtásáról. 

f. A munkaközösség-vezető, az adott tanszakok munkájához szükséges 
anyagok, eszközök és karbantartási igények jegyzékét összesíti és 
határidőig az iskolatitkárhoz eljuttatja. 

(5) A tanulócsoport vezető:: 
a. Az egy főtárgy-tanárhoz beosztott tanulók tanulócsoportot alkotnak. A 

tanulócsoport adminisztrációs és szervezési teendőit a főtárgytanár, 
mint tanulócsoport vezető látja el. A főtárgytanár, tanulócsoport vezetői 
tevékenysége során: 

b. Gondoskodik a törzslapok, foglalkozási naplók, bizonyítványok és 
tájékoztató füzetek kitöltéséről és folyamatos vezetéséről. 

c. Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, megszervezi a szülői 
értekezleteket és tanszaki hangversenyeket. 

d. Kapcsolatot tart a kötelező és választott tantárgyakat tanító 
pedagógusokkal. 

e. Figyelemmel kíséri és segíti növendékeinek iskolán kívüli fellépéseit. 
f. Elkíséri növendékeit a különböző meghallgatásokra, tanulmányi 

versenyekre. 
(6) Az intézmény fenntartója a szakmai alapdokumentumban foglalt pedagógiai 

és művészeti célok elérése érdekében nem oktatói munkakörben dolgozókat 
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alkalmazhat. Az ilyen dolgozók munkáját az intézményvezető irányítja és 
felügyeli. 

(7) Az iskolatitkár: 
a. Az iskolatitkár munkáját közvetlenül az intézményvezető utasításainak 

alapján végzi. 
b. Az iskolatitkár iktatja az intézménybe érkező hivatalos iratokat és 

gondoskodik az irattár megfelelő kezeléséről. 
c. Az iskolatitkár végzi az adminisztrációs teendőket, gondoskodik a 

határidők betartásáról. 
d. Az iskolatitkár vezeti a beírási naplót. 
e. Az iskolatitkár naprakészen vezeti az eszköznyilvántartásokat és felel a 

leltárak lebonyolításáért. 
f. Az iskolatitkár felel, hogy a pedagógusoknak a feladatuk teljesítéséhez 

szükséges nyomtatványok, űrlapok megfelelő időben a 
rendelkezésükre álljanak. 

g. Az iskolatitkár beszedi a tan- és térítési díjakat, valamint gondoskodik 
annak határidőig történő továbbításáról. 

h. Az iskolatitkár összesíti mindazokat az anyag és eszköz igényeket, 
melyeket a munkaközösség-vezetők és technikai dolgozók az iskola 
rendeltetésszerű működésének érdekében benyújtottak.  

(8) Technikai dolgozók (karbantartó, takarító, portás) 
a. Munkájukat az intézményvezető utasításainak megfelelően végzik 
b. Beosztás szerint gondoskodnak az épületnek a munkarend szerinti 

nyitásáról és zárásáról. 
c. Gondoskodnak arról, hogy az épületben illetéktelen személyek ne 

tartózkodhassanak. 
d. Gondoskodnak, hogy az épület a pedagógiai célokkal összhangban, 

tiszta, kulturált állapotban fogadja az intézmény használóit és látogatóit. 
e. Az üzemeltetés során fellépő hibákat haladéktalanul jelzik az 

intézményvezetőnek. 
f. A munkájuk végzéséhez szükséges beszerzendő anyagok és eszközök 

jegyzékét a meghatározott időpontig kötelesek az iskolatitkár 
rendelkezésére bocsátani. 

4. § 
Az intézményen belüli kapcsolattartás 

(1) Az intézmény vezetője és a pedagógusok, dolgozók, valamint az egyes 
telephelyek, és tanszakok képviselői az alábbi intézményen belüli 
kapcsolattartási formákat alkalmazhatják: 

a. Az intézmény vezetője és a pedagógusok közötti elsődleges 
kapcsolattartási forma a nevelőtestületi értekezlet. 

b. Az intézmény valamennyi dolgozója személyesen is felkeresheti az 
intézmény vezetőjét. Az intézményvezető a munkavállaló jelzését 
követő első olyan munkanapon köteles fogadni a munkavállalót, amikor 
az intézmény székhelyén, vagy a munkavállaló munkavégzésére kijelölt 
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telephelyen tartózkodik. Ettől a szabálytól a munkavállaló kérésére el 
lehet térni. 

c. Az intézmény valamennyi dolgozója írásban jogosult az 
intézményvezető felé panaszt, kérést, véleményt vagy észrevételt 
benyújtani. Az írásbeli beadványra az intézményvezető 8 munkanapon 
belül, írásban köteles válaszolni. 

d. Az intézmény valamennyi dolgozója igénybe veheti az intézmény 
elektronikus levelezőlistáját, amely az aktualitások közlésének 
leggyorsabb csatornája. 

e. Az intézmény dolgozói az intézményi faliújságon is folytathatnak 
kommunikációt. 

f. Az intézményvezető és az intézmény valamennyi pedagógusa, 
dolgozója, szülője és diákja közötti kapcsolattartást az előzetesen 
közzétett időpontban, rendszeresen megtartott intézményvezetői 
fogadóóra segíti. 

g. Az intézményvezető és helyettese az általános kapcsolattartási 
módokon kívül minden hét utolsó tanítási napján megbeszélést tart, 
ahol közösen értékelik az elmúlt hét eseményeit, és egyeztetnek a 
következő héten várható teendőkről. 

5. § 
Az intézmény közösségei 

(1) A nevelőtestület: 
a. A nevelőtestületnek szavazati jogú tagja minden, az intézményben 

pedagógusi munkakört ellátó dolgozó (a továbbiakban: pedagógus), 
függetlenül attól, hogy az intézmény fenntartójával milyen 
jogviszonyban áll. Az óraadók szavazati jogára vonatkozó különleges 
szabályokat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szabályozza. 

b. A nevelőtestület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a fenntartó 
képviselőjét. Tanácskozási joggal a nevelőtestület ülésére az 
intézményvezető minden olyan személyt meghívhat, aki az ülésen 
tárgyalt napirend szempontjából releváns véleménnyel bírhat. 

c. A nevelőtestület üléseinek összehívása: 
i. A nevelőtestület ülésének összehívására a fenntartó és az 

intézményvezető jogosult. 
ii. A nevelőtestület tagjainak legalább 20%-a kezdeményezheti az 

intézményvezetőnél a nevelőtestület ülésének összehívását az 
ülés helyszínének, időpontjának és a tervezett napirendnek az 
egyidejű közlése mellett. Az intézményvezető az így 
kezdeményezett ülést köteles összehívni. 

iii. A nevelőtestület ülése előtt legalább 8 nappal ki kell küldeni az 
intézmény elektronikus levelezőlistáján az ülés meghívóját, 
amely tartalmazza az ülés helyét, idejét és a tervezett napirendet 
is. A meghívót közzé kell tenni az intézmény faliújságán is. 
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d. A nevelőtestületi értekezlet határozatképességére vonatkozó 
szabályozást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 190. § (1) bekezdése 
tartalmazza. 

e. A nevelőtestületi értekezlet fogadja el az ülés napirendjét. 
f. A nevelőtestületi értekezlet ülései nyilvánosak. A nevelőtestület 

bármely tagja kezdeményezheti zárt ülés tartását, amelyen a 
nevelőtestület szavazati jogú tagjai és a fenntartó képviselői vehetnek 
részt. Zárt ülés tartását kell elrendelni, ha a nevelőtestület több mint 
kétharmada támogatja a zárt ülés tartására vonatkozó indítványt. 

g. A nevelőtestület ülését az intézményvezető vezeti. 
h. A nevelőtestületi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az 

intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület két – nyílt 
szavazással megerősített – tagja aláírásával hitelesít. A nevelőtestületi 
ülések jegyzőkönyvét, valamint ha az ülésről hangfelvétel készült, az 
ezt tartalmazó adathordozót iktatva, az intézmény irattárában kell 
elhelyezni, egy hitelesített másolatát pedig a fenntartónak kell 
megküldeni. 

i. A nevelőtestületi ülését szükség szerint, de félévente legalább két 
alkalommal össze kell hívni. 

j. A nevelőtestület jogosult a jogszabályok vagy a jelen szabályzat által 
hatáskörébe utalt feladatok ellátását az intézményvezetőre, 
pedagógusra vagy szakmai munkaközösségre bízni. A feladat 
ellátásával megbízott, a tevékenységéről köteles a nevelőtestületnek a 
nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon beszámolni. 
A nevelőtestület az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 
elfogadásával és az intézmény vezetőinek személyével összefüggő 
véleményezési és döntési jogosultságával kapcsolatos jogait nem 
ruházhatja át. 

k. A nevelőtestület működésével kapcsolatos előírásokat és döntési 
jogosultságait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
70. § tartalmazza. 

(2) A szakmai munkaközösségek: 
a. Az intézmény pedagógusai a tanszakokon folyó pedagógiai munka 

összehangolása érdekében szakmai munkaközösségeket hozhatnak 
létre. 

b. A szakmai munkaközösséget, a munkaközösség-vezető irányítja. 
c. A munkaközösség-vezetők részt vesznek a munkaterv elkészítésében, 

és félévenként beszámolnak a munkatervben meghatározott és egyéb 
tevékenységek végrehajtásáról. 

d. A szakmai munkaközösségek egymás munkáját kiegészítik, 
programjaikat összehangolják. 

(3) A szülői szervezet: 
a. A szülői szervezet megalkotja saját működési rendjét. 
b. A szülői szervezet tagjai közül megválasztja tisztségviselőit. 
c. A szülői szervezet döntéseit szótöbbséggel hozza. 
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d. A szülői szervezet jogait a 20/2013. (VIII. 31.) EMMI rendelet 119. § (4) 
bekezdése tartalmazza. 

e. Az intézményvezetője, a szülői szervezet vezetőjét az intézmény 
valamennyi nyilvános ülésére meghívja. 

f. Az intézmény vezetője valamennyi, a tanulók nagyobb csoportját érintő 
eseményről tájékoztatja a szülői szervezet vezetőjét. 

g. Az intézmény, valamint a szülői szervezet vezetője félévenként 
legalább egy alkalommal előre egyeztetett időpontban személyes 
megbeszélést is tart. 

6. § 
Az intézmény külső kapcsolatai 

(1) Az intézmény működése során szorosan együttműködik mind a székhelye, 
mind a telephelyei szerinti települési önkormányzatokkal. Ennek során az 
intézmény növendékei közreműködnek az önkormányzatok ünnepi és 
kulturális rendezvényein. Az intézmény vezetője, vagy megbízott pedagógusa 
eleget tesz azoknak a felkéréseknek, amely az adott település oktatási és 
kulturális stratégiájának kialakítása vagy végrehajtása során, az abban való 
részvételre érkezik. 

(2) Az intézmény pedagógiai tevékenysége és az oktatásszervezés során 
együttműködik minden olyan köznevelési intézménnyel, amellyel diákjai 
tanulói jogviszonyban állnak. Az együttműködés során tanulóinkat felkészítjük 
az adott intézmény kulturális életében történő részvételre. Az intézmény 
vezetője minden esetben együttműködik a társintézmény vezetőjével, ha 
valamely tanuló vagy tanulócsoport tanulmánya vagy egyéb élethelyzete ezt 
szükségessé teszi. 

(3) Az intézmény szoros szakmai együttműködést folytat a Tiszafüredi Ifjúsági 
Fúvószenekarral. A zenekar tagjai döntő hányadban az intézmény korábbi és 
jelenlegi tanulói, tanárai köréből kerülnek ki. 

(4) Az intézmény szakmai, művészeti és pedagógiai kérdésekben együttműködik 
a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével. Ennek során 
gyakorolja a tagságból adódó kötelezettségeit és igénybe veszi a szervezet 
szolgáltatásait. 

(5) Az intézmény törekszik arra, hogy a térség, a megye és az ország hasonló 
oktatási tevékenységet ellátó intézményeivel gyümölcsöző szakmai 
kapcsolatot folytasson. Ennek formája lehet a pedagógusok vagy tanulók 
közötti szakmai találkozó, tanulmányi verseny, közös hangverseny, vagy 
továbbképzés. Az adott tanszak számára kiírt, a tanév rendjében megjelenített 
országos tanulmányi versenyek három évenként, a Szolnoki POK területéhez 
tartozó művészeti iskoláknak kiírt regionális versenyek két évenként kerülnek 
megrendezésre. 

(6) Az intézmény célja, hogy tanulói és tanárai lehetőségeikhez mérten a 
nemzetközi művészetoktatás világába is bekapcsolódhassanak. 
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(7) Az intézmény társadalmi szerepvállalása keretében elsősorban a székhely és 
a telephelyek önkormányzatai, intézményei és civil szervezeti által szervezett 
eseményeken működik közre tanárai és tanulói által. 

7. § 
Az intézmény működési rendje 

(1) Az intézmény munkanapokon 07-20 óráig tart nyitva. 
(2) Tanítási órák és egyéb foglalkozások munkanapokon 08-20 óráig 

szervezhetőek. 
(3) Az intézmény tanulói a szabad tantermeket gyakorlás céljára igénybe vehetik. 

A tantermek ilyen célú használatát a kulcs kiadásával és visszaadásával 
egyidejűleg regisztrálni kell. 

(4) Az intézmény tanulója csak a gyakorlás, az órarendszerinti foglalkozás és 
pedagógus által szervezett és felügyelt egyéb foglalkozás idején tartózkodhat 
az intézményben. 

(5) A kiskorú tanulót kísérő szülők, a számukra kijelölt helyen (előtér, folyosó) 
várakozhatnak. 

(6) Az iskolával jogviszonyban nem álló látogatók az intézménybe csak kísérővel 
(portás, vagy a felkeresett alkalmazott) tartózkodhatnak. 

(7) Az intézményvezető és helyettese valamint a munkaközösség-vezető 
munkáját a székhely mellett az intézmény telephelyein is elláthatja.  

(8) Amennyiben az intézményvezető, intézményvezető-helyettes vagy valamely 
munkaközösség-vezető nem tartózkodik a székhelyen vagy az adott 
telephelyen, rendkívüli esetekben, így különösen balesetek, egyéb váratlan 
események bekövetkezte vagy bekövetkezésének reális esélye esetén, a 
helyszínen tartózkodó rangidős pedagógus jogosult azonnali intézkedéseket 
foganatosítani. Az ilyen módon megtett intézkedésekről a lehető leghamarabb 
tájékoztatni kell az intézményvezetőt. 

(9) Az alkalmazottak a munkahelyre történő érkezésük és onnan való távozásuk 
időpontját a jelenléti ívre bevezetik és aláírásukkal igazolják. Az érkezés 
időpontját úgy kell megválasztani, hogy az érkezést követő adminisztrációs 
teendők elvégzése és az esetleges utazást követően, az adott feladatellátási 
helyen legalább 15 perc álljon rendelkezésre, az első óra előkészítésére. 

(10) A pedagógusok, a tanítási órákon kívüli időben, a nyitvatartási időn 
belül és az egyéb, alkalmanként egyeztetett időpontokban munkájukhoz 
korlátlanul használhatják az intézmény infrastruktúráját. 

(11) A pedagógusok a tanítási nap kezdetén, a székhelyen, az iskolatitkártól 
veszik át, a napi tanítással összefüggő információkat. (előre jelzett hiányzás, 
iskolai programok stb.) 

(12) A naplók tárolása a nevelői szobában történik. A pedagógusok innen 
csak a tanítás és a szükséges adminisztrációk elvégzésének idejére vihetik el 
azt.  
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8. § 
Az intézményi belső ellenőrzés rendje 

(1) Az intézmény működésének ellenőrzését a fenntartó saját szabályai alapján 
végzi. Az ellenőrzési tevékenység során a fenntartó munkáját az 
intézményvezető segíti. 

(2) Az intézmény működésének belső ellenőrzéséért az intézményvezető a 
felelős. Az ellenőrzéseket az intézményvezetőjén kívül az intézményvezető 
helyettes, a munkaközösség-vezető és a gyakornok mentora, valamint az 
Intézményi Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) végezheti. 

(3) Az ellenőrzés egyaránt kiterjedhet a szakmai, pedagógiai munkára, valamint 
az adminisztrációs feladatok elvégzésére.  

(4) Az egyes tanszakok szakmai, művészeti és pedagógiai szempontú 
ellenőrzése során a fenntartót és az ellenőrzést végzőt, az adott tárgyat oktató 
pedagógusok kötelesek segíteni. 

(5) Az ellenőrzést végző az általa végzett ellenőrzési tevékenységgel 
kapcsolatban köteles egyeztetni az ellenőrzött pedagógussal. Az ellenőrzés 
tényét az ellenőrzést végző a tantárgyi naplóba vezeti be. 

(6) Az egy vagy több főtárgyhoz tartozó pedagógusok által szervezett szülői 
értekezlettel egybekötött tanszaki hangversenyen az intézmény vezetője, vagy 
az általa kijelölt vezető minden esetben részt vesz. 

(7) A szakmai ellenőrzés során, valamennyi pedagógus órájának 
meglátogatására minden félévben sor kerül. 

(8) Az óralátogatást vagy tanszaki hangversenyt követően a látogatást végző 
vezető öt munkanapon belül köteles a látogatott pedagógust tájékoztatni a 
meglátogatott tevékenység során szerzett tapasztalatairól. Az értékelést 
követően a meglátogatott pedagógusnak lehetősége van az elhangzottakra 
reflektálni. 

(9) A BECS az ellenőrzéseket, a pedagógusok önellenőrzéséhez kapcsolódóan 
saját munkaterve alapján végzi. 

(10) A sikeres intézményi belső ellenőrzés alapfeltétele, hogy a 
pedagógusok a pedagógiai tevékenységhez és a munka végzéséhez 
szükséges adminisztratív kötelezettségeiknek eleget tegyenek. A 
pedagógusok legkésőbb a hónap utolsó munkanapján kötelesek eljuttatni az 
intézményvezetőnek és az iskolatitkárnak, azokat a megfelelően kitöltött 
iratokat, így különösen tantárgyi naplókat, összesítőket, óraadói számlákat, 
munka-időnyilvántartásokat és útiköltség-elszámolásokat, amelyek az 
adminisztratív időszak lezárásához szükségesek. 

9. § 
Balesetvédelmi szabályok 

(1) Az intézmény minden tanulója a tanév első tanóráján tanárától tájékoztatást 
kap az intézmény tűz- és balesetvédelmi szabályzatának tanulókra vonatkozó 
részéről. 
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(2) Az intézmény munkavállalói a fenntartó által meghatározott rendszerességgel 
tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. 

(3) A tűz- és balesetek során irányadó magatartásokról és cselekvési 
kötelezettségekről önálló intézményi tűz- és balesetvédelmi szabály 
rendelkezik. 

(4) A tanulók az élet, egészség vagy testi épség veszélyeztetésére alkalmas 
eszközök, így különösen az elektromos hangszerek és berendezések 
használatát csak szaktanár felügyelete mellett gyakorolhatják. 

(5) Rendkívüli esemény során a szaktanár abban az esetben is köteles 
gondoskodni a felügyeletére bízott tanulókról, ha az épület elhagyására van 
szükség. Ebben a körben a szaktanár köteles a tanulói csoportok egyben 
tartását biztosítani. 

10. § 
Ünnepek rendje, az intézményi hagyományok ápolása 

(1) Az intézmény, felvállalva a művészetoktatási intézményekkel szembeni 
általános társadalmi elvárásokat, elsősorban a tanulók önálló művészeti 
produkciók előadására felkészítése útján működik közre a nemzeti és helyi 
ünnepek, hagyományos intézményi események lebonyolításában. 

(2) Az intézmény tanulóit felkészíti a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben felsorolt valamennyi ünnep méltó megünneplésére. 

(3) Az intézmény a nemzeti, társadalmi és helyi ünnepek ünneplése során 
szorosan együttműködik a székhely és a telephelyek szerinti települési 
önkormányzatokkal, közoktatási intézményekkel, egyházakkal és civil 
szervezetekkel. 

11. § 
Betekintés az intézmény szabályzataiba 

 Az intézmény közzéteszi pedagógiai programját, házirendjét valamint 
szervezeti és működési szabályzatát annak minden mellékletével, így 
különösen a fegyelmi és kártérítési szabályzattal együtt. 

 Az intézményben tanuló diákok és szüleik, valamint mindenki, aki az 
intézményben folyó képzések iránt érdeklődik, a közzétett szabályzatokat 
megismerhetik. 

 Az intézmény szabályzatainak egy-egy nyomtatott példánya elérhető az 
intézményvezető irodájában, valamint megtekinthető az iskola honlapján. 

 Az intézmény vezetői és a pedagógusok az intézmény szabályzataival 
kapcsolatban fogadóórájukon adnak felvilágosítást. 

12. § 
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 
(1) Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére az 

intézményvezető jogosult aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének 
használatával. 
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(2) Azokat az elektronikus úton előállított dokumentumokat, amelyeket iktatni 
szükséges, az intézményvezető aláírása után az intézményi körbélyegzővel 
pecsételve kell az iktatásban elhelyezni. 

(3) A hitelesített vagy iktatott dokumentumok kezelésével összefüggő 
adminisztratív feladatok ellátását az intézményvezető nem pedagógusi 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalóra bízhatja. 

13. § 
Iratkezelési rend 

 Az iratkezelési rend hatálya kiterjed az elektronikus úton előállított és a 
papíralapon előállított dokumentumok kezelésére is. 

 Az elektronikus úton előállított dokumentumok hitelesítése, amennyiben a 
jogszabályi környezet és a fenntartó is lehetővé teszik, minősített elektronikus 
aláírással is történhet. 

 Amennyiben az intézmény vagy vezetője vezetői minőségében nem 
rendelkezik minősített elektronikus aláírással, abban az esetben a hitelesítés 
kötelezően papíralapon, az intézményvezető aláírásával és az intézmény 
körbélyegzőjének alkalmazásával történik. 

 A papíralapon előállított dokumentumok hitelesítése minden esetben az 
intézményvezető aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének 
alkalmazásával történik. 

 Az iktatott dokumentumok kezelése az intézmény iktatási rendszerének 
alkalmazásával történik. A rendszer alkalmazására az intézményvezető 
jogosult, aki jogosultságát átruházhatja az intézmény nem pedagógusi 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalójának. 

 Az iktatott és hitelesített dokumentumok őrzése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 1. mellékletében előírt időtartamban történik. Az őrzési idő leteltével a 
személyes adatokat is tartalmazó dokumentumok selejtezését olyan módon 
kell végrehajtani, hogy a személyes adatok védelmének elve ne sérüljön. 

 Az iktatott és hitelesített dokumentumok őrzését az intézmény zárt 
szekrényben valósítja meg. A szekrényhez kulccsal az intézmény 
intézményvezetője, az iskolatitkár és a fenntartó képviselője rendelkezik. 

14. § 
A tanulók által készített szellemi alkotások kezelése és díjazása 

(1) Az intézmény tanulói által készített szellemi alkotások, így különösen a kép- 
és hangfelvételek amennyiben az intézményi tevékenység során, azzal 
összefüggésben keletkeznek, az intézmény tulajdonát képezik. 

(2) Az egyes szellemi alkotások nyilvánosságra hozatalakor a létrehozásban 
közreműködő tanulók vagy az általuk alkotott csoport nevét, továbbá a 
közreműködés tényét és jellegét fel kell tüntetni. 

(3) A szellemi alkotások létrejöttében alkotóként közreműködő tanulók díjazásra 
tarthatnak igényt. 

(4) Az egyes esetekben adható díjazás összességében nem haladhatja meg az 
adott szellemi alkotásból befolyó bevételt. 
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A Fekete László Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és 
működési szabályzatának 1. számú melléklete 

Fegyelmi és kártérítési szabályzat 

1. § 
A fegyelmezés alapelvei 

 
(1) Az a tanuló, aki az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglalt 

rendelkezéseket, különösen az annak mellékletét képező házirend előírásait 
szándékosan vagy gondatlanul megszegi, büntetésben vagy fegyelmi 
intézkedésben részesíthető. 

(2) A tanuló szülője vagy gondviselője, amennyiben a tanuló szándékos vagy 
gondatlan cselekedetével az intézmény részére vagyoni kárt okoz, az okozott 
kár megtérítésére kötelezhető. 

(3) A fegyelmi és kártérítési eljárás során a fegyelmi jogkör gyakorlója a 
mindenkori hatályos jogszabályi előírásokra tekintettel, pártatlanul köteles 
eljárni. 

(4) A fegyelmi vagy kártérítési eljárás alá vont tanulót megilleti az ártatlanság 
vélelme. 

(5) A fegyelmi és kártérítési eljárásban meghozott döntéssel szemben a tanulót, 
jogi képviselőjét, szülőjét vagy gondviselőjét megilleti a fellebbezés joga. Az 
első fokon meghozott határozattal szemben a fenntartónak címzett, de az 
intézmény vezetőjéhez két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 
Az intézményvezető gondoskodik a fellebbezés továbbításáról a fenntartó felé. 
A megrovás és szigorú megrovás fegyelmi intézkedések kivételével a fegyelmi 
vagy kártérítési döntés kézhezvételét követő harminc napon belül a szülő, 
gondviselő bírósági jogorvoslatot kérhet a fegyelmi vagy kártérítési döntéssel 
szemben. 

(6) Amennyiben a tanuló által elkövetett cselekmény a büntető törvénykönyv vagy 
a szabálysértési törvény hatálya alá tartozik, nincs helye fegyelmi vagy 
kártérítési eljárásnak, hanem az intézményvezető értesíteni köteles az 
eljárásra jogosult szerveket. 

 

2. § 
A fegyelmi és kártérítési jogkör gyakorlója 

 
(1) A fegyelmi és kártérítési jogkör gyakorlója a fegyelmi és kártérítési tanács (a 

továbbiakban: fegyelmi tanács). 
(2) A fegyelmi tanács elnöke az intézmény vezetője, kizárása vagy 

akadályoztatása esetén helyettese, vagy a megbízott munkaközösség-vezető. 
(3) A fegyelmi tanács háromtagú bizottság formájában ülésezik. A fegyelmi 

tanács minden tagja rendelkezik szavazati joggal, a tagok szavazatai 
egyenértékűek. 
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(4) A fegyelmi tanács további tagjairól fegyelmi vagy kártérítési ügy bekövetkezte 
esetén egyedi jelleggel a nevelőtestület dönt. A fegyelmi tanács nevelőtestület 
által delegált tagja csak az intézmény pedagógusi munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalója lehet. 

(5) Nem lehet a fegyelmi tanács tagja: 
a. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás indítását kezdeményező személy. 
b. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás alá vont tanuló Polgári törvénykönyv 

szerinti hozzátartozója. 
c. Akitől az ügy pártatlan elbírálása bármely más okból kifolyólag nem 

várható. 
 

3. § 
A fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindulása 

 
(1) Amennyiben a jogszabályban megjelenített feltételek fenn álnak, a fegyelmi 

eljárás megkezdése előtt az intézmény vezetője kezdeményezheti a fennálló 
konfliktus egyeztető eljárás általi feloldását. 

(2) Az egyeztető eljárást csak abban az esetben lehet megindítani, ha az abban 
érdekelt valamennyi résztvevő (törvényes képviselő) egybehangzóan 
nyilatkozik az egyeztető eljárásban történő közreműködésének szándékáról. 

(3)  Az érdekelt feleket az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a fegyelmi 
vétség rendezésének egyeztető eljárás általi rendezésének lehetőségéről. 

(4) Amennyiben a tanuló cselekedete miatt fegyelmi vagy kártérítési eljárás 
indításának van helye és az egyeztető tárgyalás nem vezetett eredményre, a 
fegyelmi tanács bejelentés alapján ellene eljárást indít. 

(5) A bejelentést az intézmény iratkezelési rendszerében iktatni kell. 
(6) Nem lehet eljárást indítani, ha a fegyelmi eljárás indítására alapot adó 

cselekménytől 90 nap, vagy annak ismertté válásától 30 nap eltelt. 
(7) Nem lehet eljárást indítani, ha a kártérítési eljárás indítására alapot adó 

cselekménytől egy év, vagy annak ismertté válásától 30 nap eltelt. 
(8) A bejelentésnek tartalmaznia kell a fegyelmi vétség vagy károkozás tényét, az 

eset főbb körülményeit és a felelős tanulók nevét, személyes adatait. 
(9) Bejelentést tehet az intézmény bármelyik dolgozója, továbbá bárki más, aki a 

fegyelmi vagy kártérítési eljárásra alapot adó cselekményről tudomást szerez. 
(10) A bejelentést az intézmény vezetőjének kell címezni, aki tájékoztatja a 

nevelőtestületet, és a szülői munkaközösséget a bejelentés tényéről, egyben 
felkéri a szülői munkaközösséget, hogy delegáljon tagot a fegyelmi tanácsba. 

(11) Az intézményvezető a nevelőtestület, és a szülői munkaközösség 
értesítésével egyidejűleg, könyvelt levélpostai küldemény formájában 
tájékoztatja a beadványban megnevezett tanulót és szülőjét vagy 
gondviselőjét is a fegyelmi eljárás megindulásáról. 
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4. § 
A fegyelmi vagy kártérítési eljárás tárgyalása 

 
(1) A fegyelmi tanács elnöke a tanács megalakulásától számított 30 napon belülre 

összehívja a fegyelmi tanács ülését. 
(2) A fegyelmi tanács ülésére meg kell hívni a fegyelmi vagy kártérítési eljárás alá 

vont tanulót és szülőjét vagy gondviselőjét is. A meghívót könyvelt levélpostai 
küldeményben kell megküldeni a tanulónak és szülőjének vagy 
gondviselőjének. A meghívóban meg kell jelölni a fegyelmi tanács helyszínét 
és időpontját, továbbá a fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását kiváltó 
esemény leírását is. 

(3) A fegyelmi tanács akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van az ülésen.  
(4) Amennyiben a tanuló vagy szülője, gondviselője nem tud megjelenni a 

fegyelmi vagy kártérítési ügy tárgyalásán, az ülést el kell halasztani. Az 
elhalasztott ülést leghamarabb az első üléstől számított öt, de legkésőbb az 
első üléstől számított tíz napon belülre kell összehívni. Az így összehívott ülés 
akkor is hozhat határozatot, ha azon a tanuló, szülője vagy gondviselője nem 
tud részt venni. 

(5) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a fegyelmi eljárás alá von tanulóval és 
képviselőjével ismertetni kell az eljárás lefolytatásához kapcsolódó jogait.  

(6) A fegyelmi vagy kártérítési ügy tárgyalásáról írásbeli jegyzőkönyv készül, 
amelyet a fegyelmi tanács tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A fegyelmi vagy 
kártérítési ügy jegyzőkönyvének mellékleteként jelenléti ív is készül, amelyen 
minden megjelent személy nevét fel kell tüntetni. A megjelentek a jelenléti ívet 
aláírják. A jegyzőkönyv egy hiteles másolatát át kell adni a fegyelmi vagy 
kártérítési eljárás alá vont tanulónak és szülőjének vagy gondviselőjének. 

(7) A fegyelmi vagy kártérítési eljárás alá vont tanuló vagy szülője, gondviselője 
jogi képviselő segítségét is igénybe veheti az eljárás során. A jogi képviselő a 
fegyelmi vagy kártérítési ügy tárgyalása során végig jelen lehet. 

(8) A fegyelmi vagy kártérítési ügy tárgyalása során a bejelentésben megjelölt 
esemény érdemi, pártatlan vizsgálata folyik. A vizsgálat során a fegyelmi 
tanács bizonyítási eljárást folytat, amelynek körében bizonyítékokat vizsgál. 
Bizonyítékként lehet elfogadni különösen a köz- és magánokiratokat, kép-, 
hang- vagy videofelvételeket, a fegyelmi vagy kártérítési eljárás alá vont 
tanuló vallomását, a tanúvallomásokat és szakértői vallomásokat. Az eljárás 
során beszerzett bizonyítékokat ismertetni kell a fegyelmi vagy kártérítési 
eljárás alá vont tanulóval és szülőjével vagy gondviselőjével is. A fegyelmi 
vagy kártérítési eljárás alá vont tanuló, jogi képviselője, szülője vagy 
gondviselője is kezdeményezhetnek bizonyítási cselekményeket, amelyeket 
köteles a fegyelmi tanács végrehajtani.  

(9) Amennyiben a fegyelmi vagy kártérítési ügy elbírálásához szükséges, a 
fegyelmi tanács több ülésen is tárgyalhatja az ügyet. Az újabb ülések 
időpontját szóban is közölheti az elnök a fegyelmi vagy kártérítési eljárás alá 
vont tanulóval és szülőjével, gondviselőjével, amit a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. 
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(10) A fegyelmi tárgyalás a tanulók jogainak, lelki épségének védelme 
érdekében zárt. A zárt ülésen a fegyelmi tanács tagjain túlmenően csak a 
fegyelmi vagy kártérítési eljárás alá vont diák és szülője vagy gondviselője, 
továbbá jogi képviselője vehet részt. 

(11) A zárt fegyelmi ülésen meghallgatásának idejére részt vehet a tanú és a 
szakértő is. A tanú és szakértő meghallgatása során a tanulónak és 
szülőjének vagy gondviselőjének jelen kell lennie. 

(12) A bizonyítási eljárás során a fegyelmi tanács tagjai és a fegyelmi vagy 
kártérítési eljárás alá vont tanuló, jogi képviselője, szülője vagy gondviselője is 
tehetnek fel kérdéseket. 

 
5. § 

A fegyelmi vagy kártérítési felelősség megállapítása 
 

(1) A fegyelmi vagy kártérítési felelősség fennálltáról a fegyelmi tanács zárt 
ülésen dönt. A zárt ülésen csak a fegyelmi tanács tagjai vehetnek részt. 

(2) A fegyelmi vagy kártérítési felelősség fennállásának elbírálása során 
figyelembe kell venni a felmerült bizonyítékokat. Amennyiben egy bizonyítékot 
figyelmen kívül hagy a fegyelmi tanács, annak okát a fegyelmi vagy kártérítési 
határozat indoklásában kell feltüntetni. 

(3) A fegyelmi vagy kártérítési felelősség fennállásáról határozatot kell hozni, 
amely kötelezően tartalmazza az alábbi részeket: 

a. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás alá vont tanuló nevét, születési 
helyét és idejét, édesanyja születési nevét. 

b. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás indítását kezdeményező bejelentés 
fontosabb adatait, így különösen annak iktatószámát és tartalmi 
kivonatát. 

c. A tanuló ártatlanságának vagy felelősségének megállapítását. 
d. A tanuló felelősségének fennállta esetén a vele szemben foganatosított 

fegyelmi büntetés nemét vagy az általa okozott kár pontos összegét. 
e. A fegyelmi büntetés végrehajtásának vagy a kár megtérítésének 

módját. 
f. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás során kiszabott jogkövetkezmény 

indoklását, ezen belül a fegyelmi vagy kártérítési eljárás során 
figyelembe vett és figyelmen kívül hagyott bizonyítékok körét, továbbá a 
figyelmen kívül hagyott bizonyítékok esetén a mellőzés indokát. 

g. A fellebbezéssel kapcsolatos tudnivalókat. 
(4) A fegyelmi vagy kártérítési határozatot a fegyelmi tanács tagjai aláírásukkal 

hitelesítik. 
(5) A fegyelmi vagy kártérítési határozat három eredeti példányban készül. Egy 

eredeti példányt az intézmény irattárában kell elhelyezni, egy eredeti példányt 
el kell juttatni a fenntartónak, egy eredeti példányt pedig át kell adni a 
tanulónak, szülőjének vagy gondviselőjének. 

(6) A fegyelmi vagy kártérítési határozatot közölni kell a tanulóval, jogi 
képviselőjével és szülőjével vagy gondviselőjével is. 
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6. § 
A fegyelmi büntetés nemei 

 
(1) A Fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható fegyelmi büntetések: 

a. megrovás 
b. szigorú megrovás 
c. meghatározott kedvezmények csökkentése 
d. eltiltás a tanév folytatásától 
e. kizárás az iskolából 
f. áthelyezés egy másik iskolába 

(2) A fegyelmi büntetések kiszabása során fő szabályként a fokozatosság elve 
érvényesül, amitől azonban az eset egyedi körülményeit figyelembe véve el 
lehet tekinteni. 
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A Fekete László Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és 
működési szabályzatának 2. számú melléklete 

Helyi értékelési szabályzat 

1. § 
Az érintettek köre 

 Jelen szabályzat a Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, közalkalmazotti jogviszonyban álló 
a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalóira terjed ki. 

2. § 
Résztvevők 

 A helyi értékelési szabályzat végrehajtása során: 
a. Gyakornok: A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok 

fokozatba besorolt, pedagógus végzettségű, a nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott. 

b. Intézményvezető: A köznevelési intézmény vezetője. 
c. Felettes: A köznevelési intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában valamint a munkavállaló munkaköri leírásában 
megjelölt személy, akinek a munkavállaló irányában utasítási jogköre 
van. 

d. Mentor: A gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető 
által megbízott pedagógus, vagy pedagógus végzettséggel rendelkező 
a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 
közalkalmazott. 

3. § 
A Gyakornok kötelezettségei: 

 A minősítés alapja, a pedagógus szakképzettséghez és a betöltött 
munkakörhöz kapcsolódó követelményrendszer teljesítése. 

 A Gyakornoknak kötelessége, félévenként legalább öt, pedagógus 
szakképzettségének megfelelő órát vagy foglalkozást látogatni. 

 A hospitáláson való részvételt a tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus 
aláírásával igazolja. 

 Az Gyakornoknak az óralátogatásokról hospitálási naplót kell vezetni. A 
hospitálási naplónak tartalmaznia kell: 

a. A tanóra vagy foglalkozás helyét, időpontját, a foglalkozást tartó 
pedagógus nevét, a tárgyat és az óra témáját. 

b. A tanóra, foglalkozás menetének leírását. 
c. A tanóra, foglalkozás célját. 
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d. A tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával, az alkalmazott 
módszerekkel kapcsolatos tanulságok, észrevételek megfogalmazását. 

 A hospitálási naplót, a tanórát, foglalkozást követő 30 (harminc) napon belül el 
kell készíteni és a mentornak be kell mutatni. 

 A Gyakornok betöltött munkaköréhez kapcsolódóan ismernie kell: 
a. A köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti 

felépítését, tevékenységét. 
b. Az intézményi dokumentumokat. (PP. SzMSz. Házirend, Munkaterv) 
c. A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módjait. 
d. A közoktatás adatbázisai és adatszolgáltató rendszerei (KIR, KIRA, 

KRÉTA stb.) alkalmazásának módját. 
e. A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó 

általános szabályokat. 
f. A gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott 

jogait és kötelezettségeit. 
g. A fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket. 
h. Az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat. 

 A gyakornok, feladatait a rá vonatkozó munkajogi és intézményi szabályok 
alapján látja el. 

4. § 
A szakmai követelmények teljesítésének mérése 

 A gyakornok köteles számot adni feladatairól és a megismert 
dokumentumokról. 

 A gyakornok munkateljesítményét a következő szempontok alapján kell 
értékelni: 

a. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. 
b. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka. 
c. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség. 
d. A munka végzésével kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet. 

 Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható: 
a. Kiemelkedő (3 pont) 
b. Megfelelő (2 pont) 
c. Kevéssé megfelelő (1 pont) 
d. Nem megfelelő (0 pont) 

 A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet: 
a. Kiválóan alkalmas (80-100%) 
b. Alkalmas (60-79%) 
c. Kevéssé alkalmas (30-59%) 
d. Alkalmatlan (30% alatt, vagy valamely szempontra „Nem megfelelő” 

értékelés) 
 A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha: 

a. Az előírt hospitáláson részt vett és a hospitálási naplót hiánytalanul 
vezette. 
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b. A szakmai munka értékelése legalább „Kevésbé alkalmas” eredményt 
ért el. 

5. § 
Eljárásrend 

 A helyi értékelési szabályzat végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős. 
 Amennyiben az intézményen belül a gyakornok szakképzettségének 

megfelelő hospitálási lehetőség nem biztosítható, a gyakorlatot másik 
intézményben kell lefojtatni. A gyakorlatot biztosító intézményt – az 
intézményvezető kezdeményezése alapján – az OH jelöli ki. 

 A gyakornok a hospitálás igazolását, valamint a hospitálási naplót az 
intézményvezetőnek köteles bemutatni az értékelést megelőzően. 

 A mentor, írásban számol be a gyakornok szakmai fejlődéséről. 
 A mentor szöveges tájékoztatást nyújt a gyakornok elvégzett feladatairól. 

Értékeli a szervezetbe történő beilleszkedését, az alkalmazott tanügyi 
dokumentumok megismerését, vezetését. 

 A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a 
felettesek véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő 
lejáratát megelőző 60 (hatvan) napon belül. A minősítő lapot az 
intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá. 

 Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a 
Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, és ezt továbbítja az OH 
részére. 

 Az átsorolást, az OH által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni.  
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3. sz. melléklet – mukaköri leírások: 
3.1 pedagógus 

Munkaköri leírás 

1. A munkavállaló neve: xxxxxxxxxxxxxxx 

 
2. A munkavállaló oktatási azonosítója: 7xxxxxxxxxxxx 

 
3. A munkavállaló munkaköre: szakmai tárgyat tanító tanár 

 
4. A munkavállaló beosztása: ………….. tanár 

 
5. A munkavállaló besorolása: ..................….. 

 
6. A munkavállaló heti munkaideje: heti 40 óra 

 
7. Kötött munkaidő: heti 32 óra 

 
8. Neveléssel-oktatással lekötött: heti 22-26 óra 

 
9. A munkavállaló feletti munkáltatói jogokat a Karcagi Tankerületi Központ Igazgatója 

gyakorolja. A tankerület igazgatója, a munkáltatói jogok –jogszabályban 

meghatározott – részét átruházhatja, a dolgozót foglalkoztató intézmény vezetőjére. 

 

10. A munkavállaló a munkavégzéssel kapcsolatos utasításokat a Fekete László 

Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetőjétől kapja. Az intézmény 

vezetője, a vezetők közötti munkamegosztás alapján jogai egy részét átruházhatja az 

intézményvezető helyettesre. 

 

11. A munkavállalónak, az átruházott jogok alapján kapott utasításokat úgy kell 

végrehajtani, mintha azt a jog eredeti gyakorlójától kapta volna. 

 

12. A munkavállaló közvetlen szakmai felettese, a munkaközösség vezetője. 



 
 

 
23 

 

 

13. A munkavállaló munkabérének és egyéb juttatásainak megállapítása, az 1992. évi 

XXXIII. törvény – a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet – a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló jogszabályok alapján történik. 

 

14. A munkavállaló kötelessége, hogy: 

a. A nevelő és oktató munka során gondoskodjék a tanulók személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról. Ennek során vegye figyelembe 

a tanuló egyéni képességeit, adottságait, lehetőségeit. 

b. Segítse a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását. 

c. Ismerje fel a tehetséget, mindent megtegyen annak kibontakozásáért. 

d. Támogassa a tanulók erkölcsi fejlődését, segítse őt a közösségi magatartás 

normáinak elsajátításában. 

e. Legyen nyitott, a tanulókkal és szüleikkel való együttműködésre. 

f. A szülőt rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

feladatairól, lehetőségeiről. 

g. A tájékoztatás során tartsa tiszteletben a személyiségi jogokat, ügyeljen arra, 

hogy a tőle származó bizalmas információk ne kerülhessenek nyilvánosságra. 

h. Tartsa tiszteletben a tanulók, szüleik és munkatársai emberi méltóságát. 

i. A tanítás során változatos, az intézményi elvárásoknak megfelelő pedagógiai 

módszereket alkalmazzon. 

j. Az intézményi szabályzatokban megfogalmazott adminisztratív teendőit 

naprakészen végezze el. 

k. Részt vegyen az iskolai rendezvényeken. 

l. A tanítás és a rendezvények során mindig az alkalomnak megfelelő ruházatban 

jelenjen meg. 

m. Betegség miatti távolmaradását a lehető legkorábban jelezze az intézmény 

vezetőjének. A tájékoztatásnak ki kell térni, a munkába állás várható 

időpontjára is. 
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n. Az indokolt – továbbképzés stb. – óraáthelyezéseket a megfelelő 

formanyomtatvány benyújtásával az intézmény vezetőjével előzetesen 

engedélyeztesse. 

o. A birtokában levő hivatali titkot minden esetben megtartsa. 

p. Az intézmény szellemiségének megfelelő kulturált magatartást tanúsítson. 

 

15. A munkavállaló feladata, hogy: 

a. Munkáját az előírások és az intézmény pedagógiai programja alapján előre 

megtervezze. 

b. Szakmailag, módszertanilag folyamatosan képezze magát. 

c. Részt vegyen az előírt továbbképzéseken. 

d. Tájékoztassa a tanulókat és szüleiket a tanév rendezvényeiről. 

e. Folyamatosan értékelje növendékeinek teljesítményét. 

f. Munkatársainak távollétében helyettesítsen. 

g. Az iskolai rendezvényeken szervezői feladatokat lásson el. 

h. Méltón képviselje intézményünket, az iskolán kívüli rendezvényeken. 

i. Felkészítse az arra alkalmas tanulókat versenyekre és a szakirányú felvételire. 

j. Segítse, az iskola munkatervében nem megfogalmazott, év közben adódó 

feladatok megoldását. 

k. Megfelelő tájékoztatást nyújtson tanítványai szüleinek. 

l. A nevelőtestületi értekezleteken aktívan részt vegyen, javaslattal éljen. 

m. Kapcsolatot tartson a szaktanácsadókkal, valamint a közép és felsőoktatásban 

dolgozó oktatókkal. 

 

16. A munkavállaló anyagi kötelezettségvállalásra nem jogosult. Az oktatáshoz 

kapcsolódó eszköz és anyagigényét, az intézményi szabályzatok alapján a 

munkaközösség vezetőn keresztül juttatja el az intézmény vezetőjéhez. 

 

17. A munkavállaló feladatát az intézményvezető utasítása alapján, mind az iskola 

székhelyén, mind pedig valamennyi telephelyén köteles ellátni. 
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A munkaköri leírás …………………-én lép hatályba. 

   ……………………………. 
   Kőmíves Miklós 
   intézményvezető 

A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom. 

Tiszafüred, ……………………. 

   …………………………. 
   munkavállaló 
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3.2 munkaközösség-vezető 

Munkaköri leírás 

1. A munkavállaló neve: xxx vvv 

 
2. A munkavállaló oktatási azonosítója: 7xxxxxxxxxx 

 
3. A munkavállaló munkaköre: szakmai tárgyat tanító tanár 

 
4. A munkavállaló beosztása: ………… tanár 

 
5. A munkavállaló egyéb megbízatása: munkaközösség vezető 

 
6. A munkavállaló besorolása: ……………. 

 
7. A munkavállaló heti munkaideje: heti 40 óra 

 
8. Kötött munkaidő: heti 32 óra 

 
9. Neveléssel-oktatással lekötött: heti 22-26 óra 

a. megbízással járó kedvezmény: heti 2 óra 
 

10. A munkavállaló feletti munkáltatói jogokat a Karcagi Tankerületi Központ Igazgatója 

gyakorolja. A tankerület igazgatója, a munkáltatói jogok –jogszabályban 

meghatározott – részét átruházhatja, a dolgozót foglalkoztató intézmény vezetőjére. 

 

11. A munkavállaló a munkavégzéssel kapcsolatos utasításokat a Fekete László 

Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetőjétől kapja. Az intézmény 

vezetője, a vezetők közötti munkamegosztás alapján jogai egy részét átruházhatja az 

intézményvezető helyettesre. 

 

12. A munkavállalónak, az átruházott jogok alapján kapott utasításokat úgy kell 

végrehajtani, mintha az a jog eredeti gyakorlójától kapta volna. 
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13. A munkavállaló közvetlen szakmai felettese, az intézmény vezetője és az 

intézményvezető helyettes. 

 

14. A munkavállaló munkabérének és egyéb juttatásainak megállapítása, az 1992. évi 

XXXIII. törvény – a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet – a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló jogszabályok alapján történik. 

 

15. A munkavállaló munkaközösség vezetői megbízásából eredő feladata, hogy: 

a. Segítse az adott munkaközösségben tevékenykedő pedagógusok munkáját. 

b. Koordinálja, a munkaközösségen belüli egységes követelményszint 

kialakítását. 

c. Szervezze a tanárok közötti kapcsolattartást. 

d. Segítse a tanárok tehetségfejlesztő munkáját. 

e. Rendszerezze és közvetítse a munkaközösség tagjainak szakmai elképzeléseit, 

véleményét az intézmény vezetése felé. 

f. Gyűjtse össze a munkaközösség eszköz és anyag igényét, és határidőre 

továbbítsa az iskolavezetés részére. 

g. Szervezze és ellenőrizze a munkaközösség rendezvényeinek végrehajtását. 

h. Látogassa a munkaközösség tagjainak óráit. 

i. Kísérje figyelemmel a versenyek kiírását, szervezze meg az iskolai 

válogatókat. 

j. Kísérje figyelemmel és támogassa a pályakezdő kollégák munkáját. 

k. Aktívan vegyen részt az intézmény éves munkatervének összeállításában 

l. Tanév végén készítse el beszámolóját a munkaközösség éves munkájáról. 

 

16. A munkavállaló kötelessége, hogy: 
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a. A nevelő és oktató munka során gondoskodjék a tanulók személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról. Ennek során vegye figyelembe 

a tanuló egyéni képességeit, adottságait, lehetőségeit. 

b. Segítse a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását. 

c. Ismerje fel a tehetséget, mindent megtegyen annak kibontakozásáért. 

d. Támogassa a tanulók erkölcsi fejlődését, segítse őt a közösségi magatartás 

normáinak elsajátításában. 

e. Legyen nyitott, a tanulókkal és szüleikkel való együttműködésre. 

f. A szülőt rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

feladatairól, lehetőségeiről. 

g. A tájékoztatás során tartsa tiszteletben a személyiségi jogokat, ügyeljen arra, 

hogy a tőle származó bizalmas információk ne kerülhessenek nyilvánosságra. 

h. Tartsa tiszteletben a tanulók, szüleik és munkatársai emberi méltóságát. 

i. A tanítás során változatos, az intézményi elvárásoknak megfelelő pedagógiai 

módszereket alkalmazzon. 

j. Az intézményi szabályzatokban megfogalmazott adminisztratív teendőit 

naprakészen végezze el. 

k. Részt vegyen az iskolai rendezvényeken. 

l. A tanítás és a rendezvények során mindig az alkalomnak megfelelő ruházatban 

jelenjen meg. 

m. Betegség miatti távolmaradását a lehető legkorábban jelezze az intézmény 

vezetőjének. A tájékoztatásnak ki kell térni, a munkába állás várható 

időpontjára is. 

n. Az indokolt – továbbképzés stb. – óraáthelyezéseket a megfelelő 

formanyomtatvány benyújtásával az intézmény vezetőjével előzetesen 

engedélyeztesse. 

o. A birtokában levő hivatali titkot minden esetben megtartsa. 

p. Az intézmény szellemiségének megfelelő kulturált magatartást tanúsítson. 

 

17. A munkavállaló feladata, hogy: 
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a. Munkáját az előírások és az intézmény pedagógiai programja alapján előre 

megtervezze. 

b. Szakmailag, módszertanilag folyamatosan képezze magát. 

c. Részt vegyen az előírt továbbképzéseken. 

d. Tájékoztassa a tanulókat és szüleiket a tanév rendezvényeiről. 

e. Folyamatosan értékelje növendékeinek teljesítményét. 

f. Munkatársainak távollétében helyettesítsen. 

g. Az iskolai rendezvényeken szervezői feladatokat lásson el. 

h. Méltón képviselje intézményünket, az iskolán kívüli rendezvényeken. 

i. Felkészítse az arra alkalmas tanulókat versenyekre és a szakirányú felvételire. 

j. Segítse, az iskola munkatervében nem megfogalmazott, év közben adódó 

feladatok megoldását. 

k. Megfelelő tájékoztatást nyújtson tanítványai szüleinek. 

l. A nevelőtestületi értekezleteken aktívan részt vegyen, javaslattal éljen. 

m. Kapcsolatot tartson a szaktanácsadókkal, valamint a közép és felsőoktatásban 

dolgozó oktatókkal. 

 

18. A munkavállaló anyagi kötelezettségvállalásra nem jogosult. 

 

19. A munkavállaló feladatát az intézményvezető utasítása alapján, mind az iskola 

székhelyén, mind pedig valamennyi telephelyén köteles ellátni. 

A munkaköri leírás ………………..-én lép hatályba. 

   ……………………………. 
   Kőmíves Miklós 
   intézményvezető 

A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom. 

Tiszafüred, ………………….. 

   …………………………. 
   munkavállaló 
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3.3 intézményvezető helyettes 

Munkaköri leírás 

1. A munkavállaló neve: xxxxxxxxxxx 

 
2. A munkavállaló oktatási azonosítója: 7xxxxxxxxxxx 

 
3. A munkavállaló munkaköre: intézményvezető helyettes 

 
4. A munkavállaló szaktárgya: …………. tanár 

 
5. A munkavállaló besorolása: ……………. 

 
6. A munkavállaló heti munkaideje: heti 40 óra 

 
7. Előírt tanítási óráinak száma: heti 6 óra 

 
8. A munkavállaló feletti munkáltatói jogokat a Karcagi Tankerületi Központ Igazgatója 

gyakorolja. A tankerület igazgatója, a munkáltatói jogok –jogszabályban 

meghatározott – részét átruházhatja, a dolgozót foglalkoztató intézmény vezetőjére. 

 

9. A munkavállalónak, az átruházott jogok alapján kapott utasításokat úgy kell 

végrehajtani, mintha az a jog eredeti gyakorlójától kapta volna. 

 

10. A munkavállaló a munkavégzéssel kapcsolatos közvetlen utasításokat a Fekete László 

Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetőjétől kapja.  

 

11. A munkavállaló, az intézmény vezetőjét távollétében, teljes jogkörben helyettesíti. A 

helyettesítés során történt eseményekről, operatív döntésekről tájékoztatja az 

intézmény vezetőjét. 
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12. A munkavállaló elvégzi, a vezetők közötti munkamegosztás alapján számára 

meghatározott feladatokat, ezek során intézkedési joga van. 

13. A munkavállaló az intézményvezetővel együtt irányítja és ellenőrzi az iskola 

pedagógiai tevékenységét. 

 

14. A munkavállaló tartalmi, és módszertani segítséget nyújt a hozzá forduló 

pedagógusoknak. 

 

15. A munkavállaló segítséget nyújt a beosztott pedagógusoknak adminisztratív feladataik 

elvégzésében. 

 

16. A munkavállaló javaslatot tesz, a szakmai munkát segítő eszközök és anyagok 

beszerzésére. 

 

17. A munkavállaló nyomon követi a pályázati lehetőségeket, és tevékenyen 

közreműködik azok elkészítésében. 

 

18. A munkavállaló karbantartja az intézmény honlapját. 

 

19. A munkavállaló munkabérének és egyéb juttatásainak megállapítása, az 1992. évi 

XXXIII. törvény – a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet – a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló jogszabályok alapján történik. 

 

20. A munkavállaló intézményvezető helyettesi beosztásából eredő feladata, hogy: 

a. Segítse az intézményben alkalmazott pedagógusok munkáját. 

b. Figyelemmel kísérje a különböző tanszakokon és feladat ellátási helyeken 

folyó munkát. 

c. Minden hónap végén ellenőrizze az a naplókat és egyéb oktatási 

dokumentumokat. 
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d. Aktívan részt vegyen a nevelőtestületi értekezletek előkészítésében, 

lebonyolításában. 

e. Tevékenyen részt vegyen az iskolai rendezvények lebonyolításában. 

f. Látogassa az intézmény pedagógusainak óráit, tapasztalatairól beszámoljon az 

intézmény vezetőjének. 

g. Részt vegyen a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó – 

tanfelügyelet, minősítés - intézményi feladatok végrehajtásában. 

h. Kísérje figyelemmel és támogassa a pályakezdő kollégák munkáját. 

i. Aktívan vegyen részt az intézmény éves munkatervének összeállításában 

 

21. A munkavállaló kötelessége, hogy: 

a. A nevelő és oktató munka során gondoskodjék a tanulók személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról. Ennek során vegye figyelembe 

a tanuló egyéni képességeit, adottságait, lehetőségeit. 

b. Segítse a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását. 

c. Ismerje fel a tehetséget, mindent megtegyen annak kibontakozásáért. 

d. Támogassa a tanulók erkölcsi fejlődését, segítse őt a közösségi magatartás 

normáinak elsajátításában. 

e. Legyen nyitott, a tanulókkal és szüleikkel való együttműködésre. 

f. A szülőt rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

feladatairól, lehetőségeiről. 

g. A tájékoztatás során tartsa tiszteletben a személyiségi jogokat, ügyeljen arra, 

hogy a tőle származó bizalmas információk ne kerülhessenek nyilvánosságra. 

h. Tartsa tiszteletben a tanulók, szüleik és munkatársai emberi méltóságát. 

i. A tanítás során változatos, az intézményi elvárásoknak megfelelő pedagógiai 

módszereket alkalmazzon. 

j. Az intézményi szabályzatokban megfogalmazott adminisztratív teendőit 

naprakészen végezze el. 

k. Részt vegyen az iskolai rendezvényeken. 

l. A tanítás és a rendezvények során mindig az alkalomnak megfelelő ruházatban 

jelenjen meg. 
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m. Betegség miatti távolmaradását a lehető legkorábban jelezze az intézmény 

vezetőjének. A tájékoztatásnak ki kell térni, a munkába állás várható 

időpontjára is. 

n. Az indokolt – továbbképzés stb. – óraáthelyezéseket a megfelelő 

formanyomtatvány benyújtásával az intézmény vezetőjével előzetesen 

engedélyeztesse. 

o. A birtokában levő hivatali titkot minden esetben megtartsa. 

p. Az intézmény szellemiségének megfelelő kulturált magatartást tanúsítson. 

 

22. A munkavállaló feladata, hogy: 

a. Munkáját az előírások és az intézmény pedagógiai programja alapján előre 

megtervezze. 

b. Szakmailag, módszertanilag folyamatosan képezze magát. 

c. Részt vegyen az előírt továbbképzéseken. 

d. Tájékoztassa a tanulókat és szüleiket a tanév rendezvényeiről. 

e. Folyamatosan értékelje növendékeinek teljesítményét. 

f. Munkatársainak távollétében helyettesítsen. 

g. Az iskolai rendezvényeken szervezői feladatokat lásson el. 

h. Méltón képviselje intézményünket, az iskolán kívüli rendezvényeken. 

i. Felkészítse az arra alkalmas tanulókat versenyekre és a szakirányú felvételire. 

j. Segítse, az iskola munkatervében nem megfogalmazott, év közben adódó 

feladatok megoldását. 

k. Megfelelő tájékoztatást nyújtson tanítványai szüleinek. 

l. A nevelőtestületi értekezleteken aktívan részt vegyen, javaslattal éljen. 

m. Kapcsolatot tartson a szaktanácsadókkal, valamint a közép és felsőoktatásban 

dolgozó oktatókkal. 

 

23. A munkavállaló feladatát az intézményvezető utasítása alapján, mind az iskola 

székhelyén, mind pedig valamennyi telephelyén köteles ellátni. 
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A munkaköri leírás ………………..-én lép hatályba. 

   ……………………………. 
   Kőmíves Miklós 
   intézményvezető 

A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom. 

Tiszafüred, …………………….. 

   …………………………. 
   munkavállaló 
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3.4 iskolatitkár 

Munkaköri leírás 

1. A munkavállaló neve: xxxxxxxxx 
 

2. A munkavállaló munkaköre: iskolatitkár 
 

3. A munkavállaló heti munkaideje: heti 40 óra 
 

4. A munkavállaló általános munkarendje, hétfő-szerda-péntek napokon 800-1600-ig, 
kedd-csütörtök napokon 1000-1800-ig tart. Fenti munkarend, az intézmény 
programjainak függvényében az intézményvezető utasításainak megfelelően változhat. 
Az intézményvezető a munkarend változásánál köteles betartani a 2012. évi I. törvény 
97.§. (4) bekezdésben foglaltakat. 

 
5. A munkavállaló feletti munkáltatói jogokat a Karcagi Tankerületi Központ Igazgatója 

gyakorolja. A tankerület igazgatója, a munkáltatói jogok – jogszabályban 

meghatározott – részét átruházhatja, a dolgozót foglalkoztató intézmény vezetőjére. 

 

6. A munkavállalónak, az átruházott jogok alapján kapott utasításokat úgy kell 

végrehajtani, mintha az a jog eredeti gyakorlójától kapta volna. 

 

7. A munkavállaló a munkavégzéssel kapcsolatos közvetlen utasításokat a Fekete László 

Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetőjétől és intézményvezető 

helyettesétől kapja. 

 

8. A munkavállaló foglakoztatása, az 1992. évi XXXIII. törvény – a közalkalmazottak 

jogállásáról alapján történik. 

 

9. A munkavállaló feladata, hogy: 

a. Segítse az intézményvezető, az intézményvezető helyettes valamint a 

pedagógusok munkáját. 
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b. Részt vegyen az iskolai rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. 

c. Adatbázist vezessen a leggyakrabban használt hivatalos címekről. 

d. Vezesse az iktatókönyvet. 

e. Kezelje az intézmény irattárát. 

f. Összeállítsa a napi postát, kezelje a postakönyvet. 

g. Fogadja a hivatalos küldeményeket, elvégezze a postabontást. 

h. Vezesse a tanulók és pedagógusok nyilvántartásával kapcsolatos adatokat, a 

Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) 

i. Kezelje a központi tanügyi nyilvántartásokat. (KIRA, KRÉTA) 

j. Gondoskodjon a különböző nyilvántartások naprakészségéről. 

k. Vezesse a beírási naplót. 

l. Rendszerezze és nyilvántartsa a jelentkezési lapokat. 

m. Megszervezze a térítési- és tandíjak beszedését, nyilvántartását és továbbítását. 

n. Elkészítse az iskolalátogatási és egyéb igazolásokat. 

o. Kezelje a bizonyítványok és egyéb szigorú számadású nyomtatványok 

nyilvántartását. 

p. Gondoskodjon a nyomtatványok nyilvántartásáról, megrendeléséről. 

q. Elvégezze a pedagógusigazolványok igénylésével és érvényesítésével 

kapcsolatos teendőket. 

r. Számon tartsa a határidőket. 

s. Begyűjtse és összesítse a munkaközösség vezetőktől és technikai dolgozóktól 

érkező eszköz és anyag igényeket. 

t. A beérkező számlákról nyilvántartást vezessen. 

u. Részt vegyen az intézmény vagyonának leltározásában, vezesse a leltári íveket. 

Végezze el a selejtezési eljárások, valamint a hulladék hasznosításának 

adminisztrációját. 

v. Végezze el a különböző pályázatokhoz kapcsolódó adminisztrációs 

feladatokat. 

10. A munkavállaló kötelessége, hogy: 

a. Munkahelyén és az intézmény rendezvényein mindig az alkalomnak megfelelő 

ruházatban jelenjen meg. 
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b. Betegség miatti távolmaradását a lehető legkorábban jelezze az intézmény 

vezetőjének. A tájékoztatásnak ki kell térni, a munkába állás várható 

időpontjára is. 

c. A birtokába jutott hivatali titkot minden esetben megtartsa. 

d. Legyen nyitott a tanulókkal és szüleikkel történő együttműködésre. 

e. Tiszteletben tartsa a tanulók, szüleik és munkatársai emberi méltóságát. 

f. Az intézmény szellemiségének megfelelő kulturált magatartást tanúsítson. 

A munkaköri leírás …………..-én lép hatályba. 

   ……………………………. 
   Kőmíves Miklós 
   intézményvezető 

A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom. 

Tiszafüred, ……………………… 

   …………………………. 
   munkavállaló 
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3.5 óraadó pedagógus 

Munkaköri leírás 

1. A munkavállaló neve: xxxxxxxxxxxx 

 
2. A munkavállaló oktatási azonosítója: 7xxxxxxxxxxx 

 
3. A munkavállaló munkaköre: szakmai tárgyat tanító tanár 

 
4. A munkavállaló beosztása: ……….. tanár 

 
5. A munkavállaló alkalmazási módja: óraadó pedagógus. 

 
6. Megállapodás szerinti óraszáma: heti ….. óra 

 
7. A munkavállaló feletti munkáltatói jogokat a Karcagi Tankerületi Központ Igazgatója 

gyakorolja. A tankerület igazgatója, a munkáltatói jogok –jogszabályban 

meghatározott – részét átruházhatja, a dolgozót foglalkoztató intézmény vezetőjére. 

 

8. A munkavállaló a munkavégzéssel kapcsolatos utasításokat a Fekete László 

Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetőjétől kapja. Az intézmény 

vezetője, a vezetők közötti munkamegosztás alapján jogai egy részét átruházhatja az 

intézményvezető helyettesre. 

 

9. A munkavállalónak, az átruházott jogok alapján kapott utasításokat úgy kell 

végrehajtani, mintha az a jog eredeti gyakorlójától kapta volna. 

 

10. A munkavállaló közvetlen szakmai felettese, a munkaközösség vezetője. 

 

11. A munkavállaló tevékenységéért, a munkáltatóval kötött megállapodás szerinti 

díjazásban részesül. Egyéb költségtérítésre – cafeteria, útiköltség támogatás stb. – nem 

jogosult. Amennyiben a szerződés szerinti tevékenységekhez külön költségek 
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kapcsolódnak – pl. tanulók kísérése tanulmányi versenyekre – az indokolt és igazolt 

költségeket a munkáltató megtéríti. 

 

12. A munkavállaló kötelessége, hogy: 

a. A nevelő és oktató munka során gondoskodjék a tanulók személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról. Ennek során vegye figyelembe 

a tanuló egyéni képességeit, adottságait, lehetőségeit. 

b. Segítse a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását. 

c. Ismerje fel a tehetséget, mindent megtegyen annak kibontakozásáért. 

d. Támogassa a tanulók erkölcsi fejlődését, segítse őt a közösségi magatartás 

normáinak elsajátításában. 

e. Legyen nyitott, a tanulókkal és szüleikkel való együttműködésre. 

f. A szülőt rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

feladatairól, lehetőségeiről. 

g. A tájékoztatás során tartsa tiszteletben a személyiségi jogokat, ügyeljen arra, 

hogy a tőle származó bizalmas információk ne kerülhessenek nyilvánosságra. 

h. Tartsa tiszteletben a tanulók, szüleik és munkatársai emberi méltóságát. 

i. A tanítás során változatos, az intézményi elvárásoknak megfelelő pedagógiai 

módszereket alkalmazzon. 

j. Az intézményi szabályzatokban megfogalmazott adminisztratív teendőit 

naprakészen végezze el. 

k. Részt vegyen az iskolai rendezvényeken. 

l. A tanítás és a rendezvények során mindig az alkalomnak megfelelő ruházatban 

jelenjen meg. 

m. Betegség miatti távolmaradását a lehető legkorábban jelezze az intézmény 

vezetőjének. A tájékoztatásnak ki kell térni, a munkába állás várható 

időpontjára is. 

n. Az indokolt – továbbképzés stb. – óraáthelyezéseket a megfelelő 

formanyomtatvány benyújtásával az intézmény vezetőjével előzetesen 

engedélyeztesse. 

o. A birtokában levő hivatali titkot minden esetben megtartsa. 
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p. Az intézmény szellemiségének megfelelő kulturált magatartást tanúsítson. 

 

13. A munkavállaló feladata, hogy: 

a. Munkáját az előírások és az intézmény pedagógiai programja alapján előre 

megtervezze. 

b. Szakmailag, módszertanilag folyamatosan képezze magát. 

c. Részt vegyen az előírt továbbképzéseken. 

d. Tájékoztassa a tanulókat és szüleiket a tanév rendezvényeiről. 

e. Folyamatosan értékelje növendékeinek teljesítményét. 

f. Munkatársainak távollétében helyettesítsen. 

g. Az iskolai rendezvényeken szervezői feladatokat lásson el. 

h. Méltón képviselje intézményünket, az iskolán kívüli rendezvényeken. 

i. Felkészítse az arra alkalmas tanulókat versenyekre és a szakirányú felvételire. 

j. Segítse, az iskola munkatervében nem megfogalmazott, év közben adódó 

feladatok megoldását. 

k. Megfelelő tájékoztatást nyújtson tanítványai szüleinek. 

l. A nevelőtestületi értekezleteken aktívan részt vegyen, javaslattal éljen. 

m. Kapcsolatot tartson a szaktanácsadókkal, valamint a közép és felsőoktatásban 

dolgozó oktatókkal. 

 

14. A munkavállaló anyagi kötelezettségvállalásra nem jogosult. Az oktatáshoz 

kapcsolódó eszköz és anyagigényét, az intézményi szabályzatok alapján a 

munkaközösség vezetőn keresztül juttatja el az intézmény vezetőjéhez. 

 

15. A munkavállaló feladatát a megállapodásban megjelölt feladat ellátási helyen köteles 

elvégezni. 
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A munkaköri leírás ……………….-én lép hatályba. 

   ……………………………. 
   Kőmíves Miklós 
   intézményvezető 

A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom. 

Tiszafüred, ………………….. 

   …………………………. 
   munkavállaló 
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3.6 karbantartó 
Munkaköri leírás 

1. A munkavállaló neve:     …………………………………….. 
2. Születési adatai:     .................................................... 
3. Anyja neve:      ……………………… 
4. Lakcíme:      ……………………….  
5. Végzettség:      ………………………… 
6. Szakképzettsége:     ………………………… 
7. Feladatköre:      műszaki  dolgozó 

 

8. Munkaköri feladatok 

A karbantartó kötelessége, feladata az iskolai oktató-nevelő munka technikai szintű segítése.  

A körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.  

 

 Köteles a számára előírt munkaidőre a munkaterületen munkára képes állapotban 
megjelenni.  

 A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs-e szükség valahol hiba elhárítására.  
 Gondoskodik arról, hogy zavartalan legyen az áramellátás.  
 Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a hibákat, ha a 

hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi az intézményvezetőjének.  
 Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi.  
 Rendben tartja, rendszeresen ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat, hiány 

esetén jelez az iskola vezetőjének.  
 Elvégzi a zárak, kilincsek, izzók cseréjét.  
 Rendszeresen ellenőrzi az iskola berendezéseinek állapotát, elvégzi javításukat (székek, 

padok, asztalok).  
 Rendben tartja az iskola környékét.  
 Télen hóeséskor gondoskodik a bejáratok hó eltakarításáról, sózásáról.  
 Tavasztó őszig szükségszerűen végzi a parkosított terület fűnyírását, locsolását.  
 A nyári karbantartás megkezdése előtt műszaki bejárást végez az intézményvezetővel. A 

bejárás során feltárt észlelt hibákat kijavítja.  
 A karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzése a 

feladatához tartozik.  
 Rendezvényekre, értekezletekre a székek kirakása és visszarakása.  
 Intézményvezetői utasításra más, szükség szerinti feladatokat is köteles ellátni.  
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A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, de a fűtéshez, 
karbantartáshoz tartozó feladatokat, amelyekkel az iskolavezető megbízza.  

 

Felelős:  

 

- az intézmény vagyontárgyainak védelméért,  
- az intézmény biztonságos üzemeltetéséért, 
- az elektromos árammal való takarékosságért,  
- balesetmentes munkavégzésért, 
- a rábízott kulcsok megőrzéséért.  

 

A napi munkaidőt köteles a munkahelyén ledolgozni, azt elhagyni csak előzetes engedély 
alapján lehet. Az előre látható hiányzás tényét az intézményvezetőjével vagy 
intézményvezető-helyettesével köteles közölni, egyeztetni.  

 

9. A munkaügyi alkalmazással kapcsolatos előírások:  

Munkaideje:   40 óra 

Munkarend:  Hétfőtől – Péntekig:……………………… 

Munkavégzésének helye: Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola  

5350 zafüred, Piac tér 4.  

Munkáltató neve: Karcagi Tankerületi Központ 

A munkavállaló foglalkoztatása, az 1992. évi XXXIII. törvény – közalkalmazottak jogállása 
alapján történik, 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet  2. sz. mellékletének 24. sora alapján.  

Közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlója: Kőmíves Miklós intézményvezető 

 

A munkaköri leírás hatályba lépése, hatálya: 2017. 04. 03. 
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…………………………………………………………    ……………………………………………………….. 

Sági István       Kőmíves Miklós 
Karcagi Tankerületi Központ     intézményvezető 
igazgató/munkáltató 
 
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom. 
 
Tiszafüred, 2017. ………….hó ………………….nap. 
 
       ……………………………………………………………………. 
         munkavállaló 
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3.7 kisegítő dolgozó (takarító) 

Munkaköri leírás 

10. A munkavállaló neve:     ……………………………… 
11. Születési adatai:     ..........................................................  
12. Anyja neve:      ………………………. 
13. Lakcíme:      ……………………………………  
14. Végzettség:      ……………………………….. 
15. Szakképzettsége:     ……………………………….. 
16. Feladatköre:      kisegítő dolgozó 

 

17. Kisegítő dolgozó feladatai:  
a) Kötelessége, feladata az iskolai oktató-nevelő munka egészséges környezetben való végzése. A 

feladatába tartozó munkák gondos elvégzése.  
 Köteles a számára előírt munkaidőre, a munkaterületen munkára képes állapotban 

megjelenni.  
 A kisegítő külső megjelenésével, magatartásával segíti az iskola oktató-nevelő 

munkáját.  
 Kötelessége kulturált magatartást tanúsítani a pedagógusokkal, a szülőkkel, a 

tanulókkal való kapcsolattartásban. 
 Naponta ellenőrzi: - ellenőrzi a tantermek világítását.  
 Rendszeresen ellenőrzi az iskola berendezéseinek állapotát, a javításra szorulót 

bejegyzi az erre rendszeresített füzetbe.  
b) Az iskola tantermeinek, az irodák, folyosóinak és mellékhelyiségeinek tisztántartása.  

 Az irodákban lévő szőnyegeket rendszeresen ki kell porszívózni.  
 Naponta a szemetet ki kell hordani.  
 Köteles minden nap a tantermekben felsöpörni és felmosni.  
 Szükség szerint kötelessége az ablak tisztítása, a tantermek portalanításának 

elvégzése illetve a pókháló leszedése.  
 A tanítási szünetekben kötelessége (szabadságon kívül) a virágok öntözése.  
 A rendezvényekre, értekezletekre az igényelt tantermeket szükséges kitakarítania.  
 A tanítási szünetre eső rendezvények tantermét is szükséges rendbe tenni.  
 Köteles kétszer nagytakarítást végezni / tavaszi és nyári/.  
 A nyári nagytakarítás idején a függönyöket is ki kell mosni. (Nagytakarítás fogalmába 

tartozik az ablakok, bútorok tisztítása, a linóleum-padlóburkolók felsúrolása, 
pókhálózás). A mosásához szükséges anyagokról a munkáltató gondoskodik.  

 A napi feladaton túl köteles ellátni az épület felújítási és karbantartás utáni 
nagytakarítást el végezni.  

 Köteles a törölközőket és a portörlőket tisztántartani, mosószer biztosítása 
ellenében.  
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 A kisegítő dolgozó az iskola rendjének és tisztaságának ápolója, ha rendellenességet 
tapasztal, kötelessége azt azonnal jelenteni az iskolai igazgatójának.  
 A mellékhelyiségeket minden nap alaposan fel kell mosni és fertőtleníteni, illetve 

ügyelni kell arra, hogy a szappan mindig legyen a szükséges mellékhelyiségekben.  
 A mosdók kimosása, a tükör és a csempézett felületek tisztítása.  
 Szükséges a szemetes edények kiürítése, fertőtlenítése.  

 

c) Felelős:  - az intézményvagyontárgyainak védelméért, 

- az intézmény tisztaságos üzemeltetéséért,  

- az elektromos  árammal való takarékosságért, 

- balesetmentes munkavégzésért, 

a rábízott kulcsok megőrzéséért. 

 

Az iskolaépülettel és a felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos rendellenességeket köteles az 
intézmény vezetőjének jelenteni.  
A napi munkaidőt köteles a munkahelyén ledolgozni, az elhagyni csak előzetes engedély alapján 
lehet. Az előre látható hiányzás tényét az intézmény vezetőjével köteles közölni, egyeztetni.  
Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi 
szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.  
Az intézmény helységeiben a kisegítő munka elvégzését a Fekete László Zeneiskola -AMI 
tulajdonában lévő eszközökkel köteles ellátni.  

 
d) A munkaügyi alkalmazással kapcsolatos előírások:  

Munkaideje:   40 óra 

Munkarend:  Hétfőtől – Péntekig:…………………………. 

Munkavégzésének helye: Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola  

5350 Tiszafüred, Piac tér 4.  

Munkáltató neve: Karcagi Tankerületi Központ 

A munkavállaló foglalkoztatása, az 1992. évi XXXIII. törvény – közalkalmazottak jogállása alapján 
történik, 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet  2. sz. mellékletének 32. sora alapján.  
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Közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlója: Kőmíves Miklós intézményvezető 

A munkaköri leírás hatályba lépése, hatálya: 2017. 04. 03. 

…………………………………………………………    ……………………………………………………….. 

Sági István       Kőmíves Miklós 
Karcagi Tankerületi Központ     intézményvezető 
igazgató/munkáltató 
 
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom. 
 
Tiszafüred, 2017. ………….hó ………………….nap. 
 
       ……………………………………………………………………. 
         munkavállaló 
 

 

 

 

 
    
 






