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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja  

 

 a, A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy meghatározza a Kölcsei Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola* szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső 

kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem 

utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél-és 

feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony 

megvalósulását szabályozza.  

 

 b, A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának főbb jogszabályi alapjai az alábbi törvények 

és rendeletek illetve ezek módosításai:  

 

Törvények:  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású  

intézmények állami fenntartásba vételéről  

1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról  

 

 Kormányrendeletek:  

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról  

 

Miniszteri rendeletek:  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési  

intézmények névhasználatáról  

23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás 

rendjéről  

 

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 

  

1.2. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

 

  

 a, A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képző egyéb belső szabályzatok, 

intézményvezető utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező 

érvényű. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az 

intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait.  

 

  

 

 b, A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és 

határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti 

és működési szabályzata.  
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2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  
 

 2. 1. Az közoktatási intézmény jellemzői:  

 

  

 a, Neve : Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola*  

 

 Címe (székhely): 4965 Kölcse, Arany J. u. 1. sz.  

 

 Típusa: Általános iskola  

 

OM azonosító: 033454 

 

KLIK 146015  

 

  

 b) Az irányító, felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:  

 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)  

 

1051 Budapest, Nádor u. 32.  

 

  

c.) Jogszabályban meghatározott alapfeladata:  

 

- általános iskolai nevelés-oktatás  

 

 

 d.)Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola* fenntartó szervének megnevezése:  

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

 

1051 Budapest, Nádor u. 32. sz.  

 

  

 g) A Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola* jogállása:  

 

 Jogi személyiségű szervezeti egység.  

 

  e) Az intézményi bélyegzők felirata és lenyomata:  

 

  

 Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak beosztása: igazgató, igazgató-helyettes , 

iskolatitkár.  

 

 i) Feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása:   

 

A Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola* alaptevékenysége ellátásához szükséges pénzeszközök 

biztosításáról a fenntartó gondoskodik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belső 

szabályzatai szerint.  
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2.2 Az intézményi működés alapdokumentumai  

 

  

 A törvényes működést az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló- 

alapdokumentumok határozzák meg:  

 

  

 a, Az alapító okirat  

 

  b, A pedagógiai program tartalmazza és meghatározza:  

 

- az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait.  

 

- a nevelés és oktatás célját, konkrét feladatait, az intézmény helyi óratervét és tantervét.  

 

- az egyes évfolyamokon a képzés anyagát, időtartamát és a követelményeket, a magasabb 

évfolyamra lépés feltételeit.  

 

- a számonkérések formáit, a növendékek értékelésének és minősítésének szempontjait és 

módját.  

 

- a képességek kibontakoztatásának és fejlesztésének módjait.  

 

- a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségek enyhítését segítő 

tevékenységeket.  

 

- az iskola nevelési programját  

 

 A pedagógiai program nyilvános azt bárki megtekintheti:  

 

- nyomtatott formában az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási idejében  

 

- az iskola honlapján  

 

  

  c, A tanév munkaterve  

 

- az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 

szükséges  

- tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megjelölésével.  

- az intézményvezető készíti el, melynek a nevelőtestület által való elfogadási időpontja: 

szeptember 30.  

 

 

  d, Jelen szervezeti és működési szabályzat  

 

  

 e. Házirend  
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3. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE  
 

 3.1 Az igazgató és feladatköre  

 

  

 

 a, A közoktatási intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja az 

átruházott munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- 

és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési 

kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a 

pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

A Közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja  

 

  b, Az intézményvezető kiemelt feladatai:  

 

- -a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése  

 

- -a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése  

 

- a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

a rendelkezésre álló források alapján  

 

- a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör jogszabály szerinti gyakorlása  

 

- a közoktatási intézmény képviselete és az együttműködés biztosítása a szülők és a diákok 

képviselőjével  

 

- a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése  

 

 

3.2 A vezetési feladatok megvalósítása, a vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és a 

képviselet szabályai 

 

  

 a, Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

 

 Az igazgató-helyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató 

adja.  Igazgató-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja 

kaphat, a megbízás határozott időre szól.  

 

 A vezetők feladat-és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet 

munkakörük tartalmaz.  
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A kiadmányozási jogkör gyakorlása 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kiadott iratoknak és 

szabályzatoknak az aláírása az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult. Az intézmény cégszerű 

aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. Az intézményvezető 

a kiadmányozási jogkör gyakorlását meghatározott esetekben írásban átadhatja. az igazgató 

távollétében vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó 

iratokat az igazgató helyettes írja alá. Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője jogosult. 

A képviseleti jogot egyedi esetekben az intézmény más dolgozójának átadhatja. 

 

b, Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató 

közvetlen irányítása mellett végzik. Munkaköri leírás- minták az SZMSZ 3-as számú mellékletében 

találhatók.  

 

  

3.3 A vezető helyettesítési rendje  

 

 a, Az igazgatót akadályoztatása esetén- az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe 

tartozó ügyek kivételével-teljes felelősséggel az igazgató-helyettes helyettesíti. Az igazgató tartós 

távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek 

minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.  

 

Az igazgató és az igazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a 

felsős munkaközösség-vezető feladata.  

 

  b, A vezetők helyettesítési rendje: tartós távollétük esetén külön intézkedés ad felhatalmazást  

 

  

 3.4 Az intézményvezetés:  

 

  a, Az intézmény vezetőinek munkáját - irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét - a középvezetők [ munkaközösség vezetők] segítik, meghatározott feladatokkal, 

jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézményvezetés tagjai.  

 

  b, Az intézményvezetés, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. A vezetőség rendszeresen - min.havonta egy alkalommal-rendes értekezleteket tart, 

melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül.  

 

  

 Az intézményvezetés tagjai: az igazgató, az igazgató-helyettes, a szakmai munkaközösségek 

vezetői.  

 

Az intézményvezetés tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak (lásd munkaköri leírásuk). 

Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van az intézményvezető felé.  

 

 c, Az intézményvezetés: az igazgató, igazgatóhelyettes valamint  a szakmai munkaközösség 

vezetők évenként egy alkalommal nyilvános beszámolási kötelezettséggel tartoznak a 

nevelőtestületnek az intézmény pedagógiai munkájával kapcsolatos tárgykörben.  
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 d, Az intézményvezetés megbízott tagjai révén együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így a szülői közösségek választmányával, a diákönkormányzat diákképviselőivel.  

 

  

4. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, VALAMINT A KAPCSOLATTARTÁS 

FORMÁI ÉS RENDJE  

 
 4.1 Az intézményi közösségek és a belső kapcsolattartás általános módjai:  

 

  

 a, Alkalmazotti közösség:  - a nevelőtestület, 

- iskolai, szakmai munkaközösségek, 

 

     - nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége  

 

 Szülői közösségek:   - szülői közösségek,  

 

 - szülői választmány  

 

 A tanulók (gyermekek) közösségei:  

 

 - osztályközösségek, csoportok  

 

 - diákönkormányzat  

 

  

 

 b, Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 

közösségi képviselők segítségével - az igazgató fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres formái: 

különböző értekezletek, fórumok, intézményi gyűlések, nyílt napok, fogadóórák.  

 

 A kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az intézmény éves munkaterve tartalmazza, 

melyeket jól látható faliújságon ki kell függeszteni (a kapcsolattartás helyszíneit valamennyi 

esetben az intézmény biztosítja.)  

 

 A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és 

véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 

4.2 Az intézményi közösségek jogai  

 

 a, Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben: 

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg.  

  b, Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját az iskolai programokon.  

 

  

 Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok közösségét, 

tanulói közösségeket, az iskolával kapcsoltban álló szülőt, munkáltatót.  
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Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és közösséget: Az elhangzott véleményt a döntés 

előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának 

az elhangzó véleménnyel kapcsolatos álláspontját a véleményezővel közölni kell.  

 

 Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben 

csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, közösség azzal ténylegesen egyetért.  

 

  

 A döntési joggal rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok rögzítenek. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel 

egyszemélyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút (50% + 1) többség alapján dönt. A 

testület határozatképes, ha 2/3 része jelen van.  

 

4.3 Az alkalmazotti közösség  

 

  a, Az alkalmazotti közösség az intézmény nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti  

jogviszonyban álló dolgozókból áll. A teljes alkalmazotti közösséget az igazgató hívja össze 

mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő 

kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell 

vezetni.  

 

  b, A nevelőtestület és az intézmény szakmai munkaközösségeit a pedagógus munkakörrel 

rendelkező közalkalmazottak alkotják. Tevékenységükkel és kapcsolattartásuk módjával az 

SZMSZ önálló fejezete foglalkozik.  

 

  

4.4 A szülői közösségek  

 

  

 a, A szülői közösség és a szülői választmány a Köznevelési törvény 73.§-a alapján: a szülők 

meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében közösségeket hozhatnak 

létre. A szülői közösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről (Szülői 

választmány stb.).  

 

 Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a szülői közösségek számára, a törvényben 

biztosított jogkörön túlmenően nem állapít meg jogköröket.  

 

 

  b, A szülői közösséget az igazgató az éves munkatervben rögzített időpontokban tanévenként 

legalább egyszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. 

Konkrét együttműködésben a szülői választmány elnöke közvetlenül az intézményvezetővel tart 

kapcsolatot.  

 

 A gyermekközösségek (osztályok, csoportok) szülői közösségével a kapcsolatot közvetlenül tartja 

a gyermekközösségért felelős pedagógus (osztályfőnök, csoportvezető), aki az intézmény 

pedagógiai programjába illeszkedő szülői kezdeményezéseket segíti. A szülői közösségek 

véleményét, javaslatait a szülői közösség vezetői, vagy a választmányi elnök juttatja el az 

intézmény vezetőségéhez.  
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 4.5 A szülőkkel való kapcsolattartás és a tájékoztatás formái és rendje  

 

  a, Az intézmény a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, 

a honlapon közzétett, az általános munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezletek, fogadóórák), 

valamint rendszeres írásbeli tájékoztatást ad (a gyermekek tájékoztató füzetében). Az intézmény - 

munkatervében rögzítetten - tanévenként két rendes szülői értekezletet és két nyílt tanítási napot és 

havonta fogadóórát tart.  

 

  b, Szülői értekezletek, családlátogatások  

 

 Az osztályok, csoportok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnökök tartják.  

Családlátogatásokat szükség szerint pedagógusok és az ifjúságvédelmi felelős tartanak. A szülők a 

tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. A leendő 

gyermekközösségek szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatja az intézmény a tanév kezdetét 

megelőző első szülői értekezletről - a tanév kezdésének zavartalansága érdekében. Az új 

közösségek szeptemberi szülői értekezletén bemutatják az osztályban (csoportban) oktató-nevelő 

pedagógusokat.  

 

 Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az igazgató, az osztályfőnök, a szülői közösség elnöke, 

a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.  

 

Szülői értekezlet összehívásában a szülőt kezdeményezési jog illeti meg. Össze kell hívni a szülői 

értekezletet, ha ezt a szülők 50 %-a kéri.  

 

 

  c, A szülői fogadóórák  

 

 Az intézmény valamennyi pedagógusa fogadja a szülőket, és szóbeli tájékoztatást ad a 

gyermekekről. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is 

behívja az intézményi fogadóórára.  

 

Amennyiben a gondviselő a munkatervben rögzített időpontú fogadóórán kívül is találkozni 

szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett 

pedagógussal.  

 

  d, A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje  

 

  

 Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az 

osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében (ellenőrző). A tájékoztató füzetben a 

pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni, (a szóbeli feleleteket aznap, 

az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján).  

 A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyaknál félévenként 

minimum 3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál félévente legalább 4 érdemjegy 

alapján osztályozható a tanuló.  

A témazáró dolgozatokat piros színű tollal,  

Az írásbeli és szóbeli feleleteket kék színű tollal kell bejegyezni. 
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4.6 A tanulók közösségei és a kapcsolattartás formái és rendje  

 

  

 a, Az osztályközösségek, tanulócsoportok  

 Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. Az osztály közösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az órarend 

szerint közösen, egyes órákat csoportban látogatják.  

 

Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége 4. évfolyamtól 

megválasztja az osztályküldöttet és delegálja az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe.  

 

 Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről dönt. Az osztályközösség élén, mint 

pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt - a munkaközösség-vezető javaslatát 

figyelembe véve - az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító 

pedagógusok értekezletének összehívására.  

 

  

 b, A diákönkormányzat  

 

 A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

  

d, Iskolagyűlés(diákközgyűlés)  

 

  

Elsősorban a diákok mindennapjait érintő problémafelvető, megoldáskereső „konzultáció”.  

 

  

 A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.  

 A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében 

meghatározottak szerint hívható össze. Évente legalább két alkalommal diákközgyűlést kell tartani, 

amelyen az iskola tanulói vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek 

részt.  

 

 E közgyűlésen a diákönkormányzat és a diákönkormányzat mozgalmát segítő tanár beszámol az 

előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről.  

 

 A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, 

kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30 napon 
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belül választ kell adnia. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 7 nappal 

nyilvánosságra kell hozni.  

 

 Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola 

igazgatója kezdeményezi.  

 

 A diákönkormányzat a tanulókat a faliújságon keresztül tájékoztatja.  

 

  

 4.7 A diák-önkormányzati szerv, diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formái és rendje:  

 

 

 a, A diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tart az igazgató-helyettes,valamint a 

diákönkormányzat mozgalmát segítő tanár.  

 

 b, A diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező az alábbi esetekben:  

 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések tárgyalásakor,  

 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, szervezésekor,  

 

- a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásakor,  

 

- a könyvtár és az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor,  

 

  

 c, A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának formái  

 

- a diákönkormányzat vezetőségének megbízottja képviseli tanulótársait az iskola vezetősége, a  

- nevelőtestület, valamint a szülői szervezet értekezleteinek vonatkozó napirendi pontjainál,  

- az osztályközösségek a problémák megoldására megbízott diákjaik révén képviseli a 

tanulócsoportot az intézmény vezetőjénél,  

- a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az igazgatót.  

 

 

4.8. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása  

 

  a, Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan  

működésének feltételeit.  

 

 b, Az iskolai költségvetés fedezheti a diákönkormányzat működéséhez a szükséges költségeket. A 

diák-önkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ használati rendszabályai szerint 

veheti igénybe.  
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 4.9 Alkalmazotti juttatások (amennyiben a fenntartó biztosítja a megfelelő forrást)  

 

 

  

4.10 Az intézményen kívüli kapcsolattartás  

 

  

 a, Közoktatási intézményünk az intézmény működése, a gyermekek szociális-, gyermekvédelmi és 

nevelési ellátása, valamint a tanulók iskola- és pályaválasztása érdekében rendszeres kapcsolatot 

tart fenn más intézményekkel, az intézményvezető vagy megbízottak útján.  

 

  

 b, Rendszeres munkakapcsolatot tart intézményünk:  

 

- a Tankerülettel  

 

- az intézményt támogató "Eszteró” Alapítvány kuratóriumával,  

 

- szülői közösséggel  

 

- iskolaorvossal, védőnővel, fogorvossal 

 

- gyermekjóléti szolgálattal  

 

- egyházakkal  

 

- szakmai szolgáltatókkal  

 

- helyi sportegyesületekkel 

 

- Kölcsey nevét viselő általános iskolákkal 

 

- Fehérgyarmati középiskolákkal 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK  

 
5.1 Az intézmény nevelőtestülete és jogkörei  

  

 

a A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó 

és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi 

pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.  

 

  

 b, A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott 
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kérdésekben döntési, egyébként pedig egyetértési, véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik.  

 

  

5.2 A nevelőtestület értekezletei  

 

  

 a, A nevelőtestület a tanév folyamán rendes illetve indokolt esetben rendkívüli értekezletet tart. A 

nevelőtestület rendes értekezleteit az intézmény munkatervében meghatározott időpontokban az 

intézményvezető hívja össze.  

 

  

A nevelőtestületi értekezlet tárgyalja a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a 

házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, 

valamint a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos 

napirendi pontokat.  

 

  

 A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló szülői  

munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló 

diákönkormányzat tanuló képviselőjét is.  

 

  

 A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, 

a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott hitelesítő írja alá.  

 

  b, Az intézmény nevelőtestülete az alábbi állandó értekezleteket tartja a tanév során:  

 

- tanévnyitó-, tanévzáró értekezlet,  

 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet,  

 

- őszi és tavaszi nevelési értekezlet,  

 

- munkaértekezletek szükség szerint.  

 

  Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak 33 %-a, valamint a közalkalmazotti tanács, az intézmény 

igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja.  

 

 5.3 A nevelőtestület döntései, határozatai  

 

  A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot 

jelöl ki a nevelőtestület. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések 

és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában.  
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5.4 A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és a beszámoltatás rendje  

 

  a, A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott 

jogkör gyakorlóját a nevelőtestület tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a 

nevelőtestület megbízásából eljár.  

 

  

 b, A nevelőtestület egy-egy kisebb gyermekközösség (osztály, csoport) neveltségi szintjének 

elemzését és tanulmányi munkájának értékelését az adott közösség problémáinak megoldását az 

érintett közösséggel közvetlen kapcsolatban álló pedagógusokra ruházza át. Jelen feladatkör 

ellátása kapcsán az adott közösségért felelős pedagógus (osztályfőnök) hívhat össze szükség esetén 

az igazgató tudtával úgynevezett osztály nevelői értekezletet.  

 

  

 A osztály nevelői értekezleten csak az adott közösséggel közvetlen kapcsolatban álló pedagógusok 

vesznek részt kötelező jelleggel. A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettség a 

gyermekközösségért felelős pedagógusra hárul a nevelőtestületi értekezletek időpontjában.  

 

  

c, A nevelőtestület a köznevelési törvényben meghatározott jogköréből a szakmai 

munkaközösségre  

ruházza át az alábbi jogköreit:  

 

- a próbaidős pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottak munkájának véleményezése,  

 

- a pedagógiai program megvalósításához szükséges taneszközök, tankönyvek kiválasztása,  

 

- az egyes munkaközösségeket irányító vezető beosztású közalkalmazottak munkájának 

véleményezése,  

 

- a munkaközösségbe tartozó tagok továbbképzéséhez, átképzéséhez, tanulmányi 

szerződéskötéséhez javaslattétel,  

 

- helyi szakmai, módszertani programok összeállítása,  

 

5.5 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei  

 

  a, A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak 

az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a 

pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának 

megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak 

és gyakornokainak belső értékelésében, lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek 

megszervezésében.  

 

A szakmai munkaközösség tagjai 3 évenként a munkaközösség tevékenységének szervezésére, 

irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg 

a feladatok ellátásával. Munkaközösség akkor szervezhető, ha legalább öt fő alkotja.  
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 b, Az intézmény szakmai munkaközösségei:  

 

- felsős munkaközösség, alsós munkaközösség  

 

  

 c, A szakmai munkaközösségek feladatai  

 

- javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét,  

 

- fejlesztik, tökéletesítik szakterületük módszertani eljárásait, javaslatot tesznek a speciális 

irányok megválasztására,  

 

- javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására,  

 

- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget,  

 

 

- az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,  

 

- végzik a nevelőtestület által átruházott feladatokat,  

 

- kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét,  

 

- végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok tanulmányi versenyek kiírását, 

lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését.  

 

  

 d, A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai:  

 

- összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - az intézmény pedagógiai 

programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves munkaprogramját  

 

- irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért  

 

- elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a 

tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelmény-rendszernek való megfelelést  

 

- szakmai és módszertani értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez, 

segíti a szakirodalom felhasználását  

 

- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, eredményességét, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezető felé  

 

- képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az iskolán kívül - összefoglaló 

elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az 

intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéből  

 

- javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok 

jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra stb.  
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- tájékoztatni köteles a munkaközösség tagjait, a vezetői értekezletekről - állásfoglalásai, 

javaslatai, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait.  

  

 

5.6 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

 

  A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelező tanórai, 

valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is.  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató készíti el a szakmai 

munkaközösségek javaslata alapján. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések 

lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai 

munkaközösség.  

 

 

Az ellenőrzés módszerei:  

- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása  

 

- írásos dokumentumok vizsgálata  

 

- tanulói munkák vizsgálata  

 

- szaktanácsadói, szakértői vélemény  

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az érintett 

pedagógus észrevételt tehet. A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait-a feladatok egyidejű 

meghatározásával-nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.  

 

  

5.7.Szempontsor a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítéshez  

 

 I. Alapelvek:  

 

1.Elsősorban pedagógiai tevékenység végzéséért adható.  

 

2.A kereset kiegészítés minimális összege havi 5000 Ft.  

 

3.Keresetkiegészítés konkrét eseti feladat elvégzéséért is adható a feladat jó színvonalú teljesítése 

után egy összegben.  

 

II. A munkavégzésért az alábbi szempontrendszer szerint járhat kereset kiegészítés  

 

  

1. Tanórai munka  

 

 A tanórai munkáért legfeljebb a tantestület 33 % -a kaphat kiemelt munkavégzésért járó kereset 

kiegészítést. A pedagógiai programban elfogadott szempontok alapján meghozott döntésnél az 

iskolavezetés, és a munkaközösség-vezető véleményét egyaránt figyelembe kell venni.  
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2. Tanórán kívüli munka  

 

 Az a pedagógus, aki hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozva képes őket eredményesen 

felzárkóztatni.  

 

Az a pedagógus aki tehetséggondozás keretében legalább járási szintű eredményt ér el.  

 

  

3.Iskolai élet  

 

Az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők véleménye alapján a következő címeken adható 

kereset kiegészítés:  

 

- az iskolai élet feladataiból való vállalás mértéke  

 

- konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz  

 

- a kapcsolatkialakítás képessége (diákokkal ,szülőkkel, munkatársakkal)  

 

- iskolán kívüli közéleti szerep vállalása  

 

- szakmai önfejlesztés igénye  

 

  

4. Konkrét eseti, vagy egész évre szóló megbízás esetén.  

 

Amennyiben a feladat teljesítése nem tartozik a munkaköri feladatok közé, vagy átlagon felüli 

munkateljesítményt kíván.  

 

III. Kizáró okok  

 

Fegyelmi eljárás elmarasztaló ítélete esetén a következő tanévben nem kaphat kiemelt 

munkavégzésért járó kereset kiegészítést az intézmény dolgozója.  

 

IV. Döntési hatáskör  

 

A pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítéséről az igazgató dönt.  

 

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak estében –a területi vezetők véleményét kikérve -

az igazgató dönt. Az igazgató kereset kiegészítéséről a fenntartó dönt.  

 

6. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE  
 

 6.1 A tanév rendje  

 

 a, A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév általános rendjéről az 

oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév szorgalmi idejének előkészítése augusztus 20 -tól 

augusztus 31-ig tartó időszakban történik.  
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  A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben.  

 

  A tanév helyi rendjének elfogadása tantestületi értekezleten történik. Tantestületi értekezlet dönt 

az új tanév feladatairól, a pedagógiai program és a házirend módosításairól, valamint az éves 

munkaterv jóváhagyásáról.  

 

  b, A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az  

intézmény pedagógusai az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten 

pedig a szülőkkel.  

 

 A tanév helyi rendjét, a házirendet, a nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény 

hirdetőtábláján ki kell függeszteni.  

 

  

 c, A tanév helyi rendjében meghatározzuk:  

 

- az intézményi szintű rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,  

 

- a tantestületi értekezletek témáit és időpontjait,  

 

- a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,  

 

- a tanítási szünetek időpontját - a miniszter által meghatározott kereten belül,  

 

  

6.2 Az intézmény nyitva tartása  

 

  Az iskola szorgalmi idő alatt tanításinapokon hétfőtől péntekig 7.00 órától 17.00 óráig tart nyitva.  

 

 

Szombaton és vasárnap a nyitvatartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett 

programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - 

rendezvények hiányában - zárva kell tartani.  

 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt.  

 

Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 7.45 órától 12.00 óráig tartja nyitva 

irodáit.  

 

  

6.3 Az intézmény ügyeleti rendszabályai  

 

 a, Tanuló az iskolában felügyelet nélkül nem tartózkodhat még az óraközi szünetben sem. Az 

intézmény ezért évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend és a munkabeosztás függvényében. 

Az ügyeleti rend beosztásáért az igazgató a felelős.  

 

  b, Az ügyeleti rendben beosztott, vagy a helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti terület  

rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért.  
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 c, A vezetők benntartózkodása: Az iskola nyitvatartási idején belül 7.30 és 16.30 között az 

igazgató vagy a helyettese közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitva 

tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az 

intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére.  

 

 6.4 Az intézmény védő, óvó előírásai:  

 

Tűz vagy baleset megelőzése érdekében mindenkinek be kell tartani a Tűzvédelmi szabályzatban, 

illetve a Munkavédelmi szabályzatban foglaltakat.  

 

- Minden tanév szeptemberében tűzriadó próbát tartunk. A menekülési útvonalat jól láthatóan 

kell elhelyezni.  

- Rendkívüli esemény- pl. természeti csapás, üzemeltetési zavarok- és bombariadó esetén 

intézkedést az igazgató hozhat. Akadályoztatása estén az SZMSZ-ben szabályozott 

helyettesítési rend szerint kell eljárni. Halasztást nem tűrő esetekben a közvetlen veszély 

elhárítására az azt észlelő közalkalmazott köteles minden tőle telhetőt megtenni, amelyről 

beszámol az intézmény igazgatójának. Ha az intézmény dolgozója bomba elhelyezését 

bejelentő telefonüzenetet vesz, akkor azt azonnal jelenti az intézmény igazgatójának, vagy a 

legkönnyebben elérhető vezetőnek. Az értesített vezető a bejelentés valóságtartalmának 

vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.  

- Bombariadó alkalmával az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Lehetőség esetén a  

- bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. Az épület kiürítésének időtartamáról, 

a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést végző hatóság információit figyelembe véve az 

igazgató vagy intézkedéssel megbízott személy azonnal dönt. A bombariadóról, a hozott 

intézkedésekről az igazgató értesíti a fenntartót.  

 

 6.5 A dohányzás intézményi szabályai  

 

Az intézmény egész területén a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem 

dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink 

számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az 

azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen 

szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) 

hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak 

tekintjük.  

 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A 

nemdohányzók védelméről szólótörvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.  

 

  

6.6 A tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok  

 

  A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz- baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során-koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten- felhívja a 

figyelmet a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen 

környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát 

az osztálynaplóban és a tanulók által aláírt jegyzőkönyvben dokumentálni kell.  
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Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév első hetében azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak pl.: fizika, kémia, biológia, technika, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás 

megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell.  

A tanuló-és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatokat a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

XVIII. fejezete tartalmazza, melyet minden pedagógusnak ismernie kell.  

 

Külön tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól 

eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés).  

 

A tanulóbalesetek bejelentése kötelező. A balesetek jegyzőkönyvezését és nyilvántartását az 

iskolatitkár végzi.  

 

A pedagógusok és egyéb alkalmazottak számára minden tanév elején tűz-, baleset-és 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és 

tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az alkalmazottak aláírásukkal igazolják.  

 

  

6.7 A tanítási (foglalkozási) órák, valamint az óraközi szünetek rendje, időtartama  

 

  a, Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő 

órarend alapján történik, pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanórán kívüli 

foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási ) órák megtartása után szervezhetők.  

 

  

 b, A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8.00 órakor kezdődik. Kötelező 

tanítási órák 8.00 -tól kezdődnek és délelőtt 13.35, délután 16. 00-ig tartanak. Indokolt esetben az 

igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására 

engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak.  

 

Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után 

nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.  

 

  c, Az óraközi szünetek időtartama: 10-25 perc a házirendben feltűntetett csengetési rend szerint. 

Az óraközi szünetek rendjét beosztott ügyeletes pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünetet a 

kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik 

testi épségére!  

 

  d, Az étkezést lehetőség szerint 12 és 14 óra között kell lebonyolítani.  

 

  e, A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét - a munkaközösség- 

vezetők javaslata alapján - az éves munkaterv rögzíti.  

 

  f, A tanórán kívüli foglalkozások megtartásának rendje: Az utolsó óráját befejező tanulónak 

legyen elegendő ideje arra( kb.20 perc), hogy ebédjét nyugodtan elfogyaszthassa.  
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7. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE  
 

  

7.1 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

iskolával  

 

  

Külső látogatók az iskolában folyó oktató-nevelő munkát nem zavarhatják. A szülők gyermekeiket 

a tanítás előtt az aulába kísérhetik, és tanítás után ugyanott várhatják meg. Ügyintézés miatt az 

iskolai titkárság 7.45 és 12.00 között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső 

személyeket. Az iskolába érkező külső személyeknek az iskolatitkárnál be kell jelenteniük 

jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek.  

 

Az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell fogadni. Az 

engedély (szerződés) tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a vagyonvédelemre vonatkozó 

előírások megtartásával kapcsolatos kötelezettségeket.  

 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. §. (1)  bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és benntartózkodás rendjét 

azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 

szerint történhet: 

- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a 

tanuló elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig. 

Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói az ügyeleti beosztásban meghatározott 

rend szerint tartanak ügyeletet. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

- a tanuló hozzátartozóinak a szülői értekezletre való érkezéskor,  

illetve a következő rendezvények alkalmával: 

- tanévnyitó és záró ünnepségek 

- ballagás 

- farsang 

- nyíltnap 

- fogadóóra  

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

 

  

7.2 A közalkalmazottak munkarendje  

 

  a, Az oktató-nevelő intézményben alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a 

munkavégzés egyes szabályait a köznevelési törvény és a KJT rögzíti. Valamennyi közalkalmazott 

személyre szóló munkaköri leírással rendelkezik.  

 

 b, Az intézményben a közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az 

intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében .A közalkalmazott 

munkaköri leírásait az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével 

az egyes vezetők tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és 

a közalkalmazottak szabadságának kiadására.  
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7.3 A pedagógusok munkarendje  

 

 a, A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A törvény szerint a 

nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, 

valamint a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a 

szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

 

 b, A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató-helyettes 

állapítja meg az igazgató jóváhagyásával, az intézmény működési rendjének függvényében.  

 

 A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan 

működésének biztosítását kell figyelembe venni.  

 

 Az intézményvezetőség tagjai - a fenti alapelv betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok figyelembe vételére.  

 

  c, A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén (illetve a 

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.  

 

 A pedagógus köteles jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig az intézmény vezetőjének vagy 

helyettesének, - hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen és a tanmenet 

szerinti előrehaladást biztosíthassa.  

 

  d, A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató-helyettes is engedélyezheti. A tantervi 

anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség szerint - szakszerű 

helyettesítést kell tartani.  

 

  e, A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a 

szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

 

A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, a pedagógusok 

egyenletes terhelése.  

 

 7.3.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése  

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával 

vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok 

ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre 

oszlik:  

 

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.  
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7.3.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak  

 

a) a tanítási órák megtartása  

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,  

c) osztályfőnöki feladatok ellátása,  

d) iskolai sportköri foglalkozások,  

e) szakkörök vezetése,  

f) tanórán kívüli foglalkozások 

g) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

előkészítők stb.),  

 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcsolódó 

előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a 

tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való 

megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb. Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra 

fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni.  

 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv és a 

kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók 

érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint 

figyelembe veszi.  

 

  

7.3.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők  

 

 a) a tanítási órákra való felkészülés,  

b) a tanulók dolgozatainak javítása,  

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,  

e) javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása, egyéni tanrendű tanulók beszámoltatása,  

f) kísérletek összeállítása,  

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

j) felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,  

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot 

segítő feladatok) ellátása,  

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, megőrzéskor,  

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,  

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  
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 7.3.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása  

 

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:  

 

 

a 7.3.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike  

 

 

a 7.3.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w pontokban 

leírtak.  

 

Az intézményen kívül is végezhető feladatok:  

 

a 7.3.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban 

leírtak.  

 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint határozza 

meg a kereteit.  

Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 

munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében 

2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a 

munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt.  

 

 7.4 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

 

 7.4.1 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató állapítja 

meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál 

az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe 

venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett 

javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.  

 

7.4.2 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a 

tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a 

tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.  

 

7.4.3 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető 

adja.  

 

7.4.4 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket 

adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  
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7.4.5 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje  

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező 

és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával 

összefüggő további feladatokból áll.  

 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve egyes 

iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai 

dokumentumokban rögzített.  

Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-

oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaidő-átalány 

felhasználásával történik.  

Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a 

pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes 

írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.  

 

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő 

nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem 

biztosítható.  

 

 

7.5 A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat 

az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény 

vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a 

munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, 

adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézményvezető vagy az iskola 

intézményegység-vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.  

 

beosztás: iskolatitkár 7.30 órától 16 óráig  

 

Az osztott munkaidőben dolgozók munkarendje:  

 

 beosztás:- takarító napi munkarendje heti váltással 10.00-18.30-ig 30 perc ebédidővel, 11.00- 

19.00-ig osztatlan munkaidőben, illetve 7.00 órától 10.00-ig és 14.00-tól – 19.00-ig osztott 

munkaidőben 

  

   - fűtő-karbantartó: 7.30 órától 16.00 óráig 30 perc ebédidővel, 

 Tanítási szünetekben a munkarend rugalmasan változhat.  
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8. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS 

RENDJE  
 

8.1 A tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások célja  

 

 a, Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint 

egyéb foglalkozásokat foglalkozásokat szervez. A foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a 

nevelőtestület tagjai, a szülői közösség, az iskolaszék, továbbá iskolán kívüli szervezetek (pl.: 

egyházak, egyesületek) kezdeményezhetik az igazgatónál.  

 

 A tanulók az egyéb foglalkozásokra önkéntesen jelentkezhetnek, de ha felvételt nyernek a 

foglalkozásra, megjelenésük kötelező.  

 

  b, Az intézményben az alábbi egyéb tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak:  

 

napközi, szakkörök, sportkör, korrepetálás, tanulmányi- tantárgyi és sportversenyek, könyvtári 

foglalkozások , kulturális rendezvények.  

 

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató-helyettes rögzíti a tanórán kívüli 

órarendben, terembeosztással együtt.  

  

8.2 Az intézmény tanórán kívüli foglalkozásai  

 

  a, A napközis foglalkozás: a tanórára való felkészülés ,a szabadidő hasznos eltöltésének színtere.  

 

A működés rendjét, időbeosztását a szakmai munkaközösségek dolgozzák ki és a napközis házirend 

rögzíti.  

 

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetbe beírt kérelme alapján 

történhet a napközis nevelő engedélyével.  

 

  b, A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika 

alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör 

vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és 

szaktárgyi osztályzatában.  

 

A szakköröket és időtartamukat fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban, - a 

működés feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani kell.  

 

c, Iskolarádió heti két adásnapon aktuális híreket , zenét sugároz.  

 

d, A sportkör a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás a 

sport megszerettetésére alakult meg, keretében sportcsoportok szervezhetők. A sportkör iskolánk 

tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken való részvételre.  

 

e, A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás.  

A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A felső tagozaton a korrepetálás 

differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra vagy az egész osztályra kötelező jelleggel a 

szaktanárok javaslatára történik.  



27 

 

 

f, A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 

függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi a települési és az országos meghirdetésű 

versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a 

szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést az 

intézményvezető által megbízott versenyfelelős irányítja.  

 

g, Az iskola könyvtára az előírt nyitvatartási idő mellett könyvtári tanórákon áll a tanulók és a 

pedagógusok rendelkezésére.  

 

   

h, Múzeum, színház, mozi, tárlat stb. látogatások, sportrendezvények tanítási időn kívül bármikor 

szervezhetők. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye szükséges.  

 

i, Az iskola tanulóközösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb rendezvényeket is 

tarthatnak.  

Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény vezetőinek, és 

az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi felügyeletet.  

 

 9. Fegyelmi eljárás  
 

9.1 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján kell lefolytatni.  

 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül 

történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. 

Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi 

eljárás megindításának határnapja.  

 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell 

tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a 

fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.  

 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel 

kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének 

megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

 

A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző 

nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi 

jogkört gyakorló nevelőtestülettel.  

A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a 

határozati javaslatba beépítik.  

 

A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi 

bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek 

lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges 

időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.  
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 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást 

követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a 

fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének.  

 

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az 

iskola irattárában kell elhelyezni.  

A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet 

időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de  

 

A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen 

irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli 

sorszámát.  

 

  

9.1.1. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai  

 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét 

megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében.  

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 

- az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről  

- a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az 

egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét  

- az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége  

- a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt 

nem kell értesíteni  

- az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi 

ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket  

- az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei  

- az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény 

bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a 

sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges  

- a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja 

vissza  

- az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az 

álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése  
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- ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, 

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 

felfüggeszti  

- az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon  

- az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet 

az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá  

- az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 

információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása  

- az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.  

- a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló  

- osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni  

 

 

9.2 A tanulói hiányzás igazolása  
  

 a, A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. (Az igazolás módját a 

házirend tartalmazza).  

 

A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, melyet a tájékoztató füzetbe 

kell bejegyezni.  

 

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet a tájékoztató füzetben. 

Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés 

során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak 

mennyiségét és azok okait.  

 

 

 b, A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az igazolatlan 

órákat az osztályfőnök a tájékoztató füzetbe az osztálynaplóba jegyzi be. A mulasztott órák heti 

összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi.  

 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel 

együtt jár el.  

 

Ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.  

 

  

9.2.1 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik.  
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9.2.2 Tanköteles tanuló esetében:  

 

  

- első igazolatlan óra után: napló adatai révén a szülő értesítése  

 

- tízedik igazolatlan óra után: a kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat értesítése  

 

- a harmincadik igazolatlan óra után: szabálysértési hatóság értesítése  

- az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző, kormányhivatal értesítése  

 

 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan 

mulasztáskövetkezményeire.  

 

  

10. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYSÉGEINEK 

HASZNÁLATI RENDJE  
 

 

10.1 Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok  

 

  

 a, Az iskola épületét címtáblával, az osztálytermeket és szaktermeket a Magyarország címerével 

kell ellátni.  

 

Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős:  

 

 - a közösségi tulajdon védelméért, a felszereltség állagának megőrzéséért  

 

 - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért  

 

 - az energiával és az oktatáshoz szükséges anyagokkal való takarékoskodásért  

 

 - a tűz és balesetvédelem, valamint munkavédelmi -szabályok, betartásáért.  

 

  

 b, Vagyonvédelmi okokból eredő egyéb szabályozást a házirend szabályozza.  

 

  

10.2 Az intézmény közalkalmazottaira és tanulóira vonatkozó rendszabályok  

 

  

 a, Az intézmény dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét 

rendeltetésszerűen használja a nyitvatartási rendnek megfelelően.  

 

  

 b, Az intézmény tanulói az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják.  

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. A tanítási 

időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételt a szülő a tanuló tájékoztató füzetében 
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történő bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá. A továbbiakról a házirend 

rendelkezik.  

 

 10.3 Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok  

 

a, A tanításhoz használt szemléltetőeszközök, anyagok médiák órán való felhasználásának 

biztosítása a tanár feladata.  Az eszközök, berendezések hibáját a jelenteni kell, illetve a hibás 

eszközöket, berendezéseket le kell adni a hiba megjelölésével.  

 

 A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.  

 

 

10.4 A helyiségek biztonságának rendszabályai  

  

 

 a, Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket, öltözőket zárni kell. Minden helyiséghez  

pótkulcs tartozik, melyet zárt szekrényben kell tartani.  

 

A tantermek zárásának ellenőrző felelőse az épületet záró takarító.  

 

  b, A tantermek, szaktantermek, tornaterem, stb. balesetmentes használhatóságáról, az azokban 

elhelyezett eszközök állapotának vizsgálatáról az ott tanító pedagógus(leltárfelelős) gondoskodik.  

 

A termek használatának rendjét a házirend szabályozza. A szertárak biztonságos zárhatóságáról, 

karbantartásáról a szertárfelelős tanár gondoskodik. Oda tanulók csak az illetékes tanárral együtt, 

vagy csak az ő utasítására mehetnek be, és csak az általa előírt feladatokat hajthatják végre.  

 

 c, Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott 

károkról az igazgató köteles a szülőt értesíteni.  

 

d, A külső kapuk zárása, nyitása a technikai személyzet feladata  

 

  

10.5 Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje  

 

  

 a, Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az intézmény 

helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását) - az 

érintett közösségek véleményének kikérésével - az igazgató dönt.  

  

 

 b, Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás és a rendeltetésszerű  

használat rendjét és idejét.  

 

  

 c, Szerződésbe kell foglalni a rongálásokkal járó szabályokat is. Kártérítési kötelezettségben kell 

megállapodni a bérbe vevő féllel. Amennyiben a bérbe vevő a bérleti díj kifizetését elmulasztaná 

azonnal meg kell tenni a jogszabályban előírt lépéseket a díj behajtása érdekében.  
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 d, Az intézmény helyiségeit egyes esetekben át lehet engedni közérdekű célokra (felettes szerv, 

egyházi rendezvény,stb.),de állagmegóvás miatt a szerződéseket ebben az esetben is meg kell kötni.  

 

  

 e, Rendezvényeken, ünnepélyeken gondoskodni kell arról, hogy idegen személyek az iskola 

épületében öncélúan ne járkálhassanak.  

 

   

11. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA  
  

11.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai  

  

 

 a, Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Az 

ünnepélyek, megemlékezések a tanulók nemzeti identitás-tudatának fejlesztése, hazaszeretetük 

mélyítése, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés örömére, az új 

közösségek formálására szolgálnak. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, 

időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.  

 

 b, Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre stb.,) való 

megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes,- a 

képességeket és a rátermettséget figyelembe vevő - terhelést adjon. Az intézményi szintű 

ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és tanulók jelenléte kötelező az alkalomhoz illő 

öltözékben.  

 

 c, Az intézmény hagyományos iskolai és nemzeti ünnepi rendezvényei, megemlékezései:  

 

 Tanévnyitó ünnepély, Tanévzáró ünnepély, ballagás  

 

Nemzeti ünnep: március 15., október 23., Nemzeti Összetartozás Napja június 4. , Anyák napja, 

Karácsonyi ünnep, Kölcsey-hét, megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól: 

február 25., megemlékezés a holokaust áldozatairól: április 16. 

 

 Az iskolaszintű versenyek és szórakoztató rendezvények:  

 

Versmondó verseny, gyermekrajz verseny, Mikulás napi rendezvény, jelmezbál, szaktárgyi 

versenyek.  

Az egyes rendezvények megszervezéséért felelős személy nevét és a határidőt az éves munkaterv 

tartalmazza. 

 

11.2. A hagyományápolás külsőségei  

 

  

- Az intézmény logója    

 

-  Az intézmény zászlója   
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 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:  

 

 lányok: fehér blúz, fekete(sötét)szoknya vagy nadrág  

 

 fiúk: fehér ing ,fekete(sötét) nadrág 

 

  

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
 

  

12.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

 

  

 a, Az iskolaorvossal a rendszeres kapcsolattartás az igazgató feladata, a közvetlen segítő munkát az  

iskolatitkár végzi. A testnevelés óráról hosszabb ideig tartó felmentést, szakorvosi írásos vélemény 

alapján csak az iskolaorvos adhat. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. Az 

iskolaorvos a május végéig történő szűrővizsgálatok eredményét figyelembe véve szakorvosi 

vizsgálatra, illetve gyógytestnevelés foglalkozásokra utalhatja a tanulókat.  

  

 b, Az iskolaorvos az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében 

felvilágosító előadásokat tarthat. A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell 

osztályonként megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja. Az orvosi 

vizsgálatok időpontjáról az osztályfőnököt az intézményegység vezető tájékoztatja.  

 

Az osztályfőnöknek gondoskodnia kell arról, hogy osztályának tanulói az orvosi vizsgálaton 

megjelenjenek.  

 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával. A tanulók szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában.  

 

 12.1.1. Az iskolai védőnő feladatai  

 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos 

munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi 

állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a 

szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat 

stb.).  Részt vesz az iskola egészségnapi rendezvényén. 

 

  

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgató-helyettesével.  

 

  

Végzi a tanulók körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, 

előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  

 

  

12.1.2 Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának 

alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz 
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meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a 

Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi 

veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását. 

 

  

13. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 

rendje  
 

 

13.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben 

alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül 

ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:  

 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  

- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

 

  

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra 

létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben 

korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár 

és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá.  

 

  

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

  

14.1 Jelen szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosítása csak a nevelőtestület 

elfogadásával, a jelzett közösségek egyetértésével lehetséges.  

 

  

14.2 Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket 

önálló szabályzatok tartalmazzák.  

 

14.3 A mellékletben található szabályzatok - mint igazgatói utasítások - jelen SZMSZ változtatása 

nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy 

az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.  
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14.4 A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az 

intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.  

 

14.5 A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő mellékletekkel rendelkezik:  

 

1. sz. melléklet: Könyvtár működési szabályzata 

2. sz. melléklet: Iratkezelési szabályzat  

3. sz. melléklet: Munkaköri leírás minták 

 

Készítette:  

Ombodi Károly igazgató 

Jóváhagyva: Kölcse, 2013. március 

29. 

Ombodi Károly  

intézményvezető 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
Elfogadva: 2013. március 29. Tantestület nevében: Mészáros Györgyné igazgató-helyettes 

Véleményezési jog gyakorlása: 2013. március 27. Máté Rolandné  

Szülői Szervezet elnök 

Véleményezési jog gyakorlása: 2013. március 25. Ványolos Fruzsina 

DÖK elnök 

Véleményezési jog gyakorlása: 2013. március 27. Máténé Király Mónika  

Közalkalmazotti Tanács  

Egyetértési jog gyakorlása: 

………..év…….hónap …..nap 

Kálnoki Attila 

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Fehérgyarmati Tankerület 

Igazgatója 

ÉRVÉNYESSÉG 
Hatálya: 

Hatályba lépés időpontja: 

 

Felülvizsgálat időpontja:  

 

 

Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 29. 

 

       Mészáros Györgyné  

         igazgató-helyettes 

 

Intézményvezető jóváhagyta: 2013. március 29. 

                          

       Ombodi Károly 

              igazgató 

 

A Szervezeti és Működési szabályzat hatályba lép. 

Az egyetértési jog gyakorlója: 

Fehérgyarmat,2013. ………………………. 

               Kálnoki Attila 

      Fehérgyarmati Tankerület Igazgatója 



36 

 

 

1. sz. melléklet 

 Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

 

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek 

oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.  

 

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Az 

iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. A 

tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

 

Az iskolai könyvtár együttműködési megállapodás alapján nyilvános könyvtári feladatokat is ellát. 

A községi könyvtári feladatok ellátásának személyi feltételeiről az önkormányzat gondoskodik. A 

megbízott/alkalmazott az iskolai könyvtári feladatokat ellátó pedagógus vezetése mellett köteles 

feladatát ellátni.  

 

 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,  

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása, 

d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus 

építéséhez szükséges eszközökkel 

 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal. 

 

 Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A 

könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.  

 

 

2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása,  
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b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  

c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása,  

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára 

g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

 

Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,  

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,  

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

 

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

  

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben 

megbízásos formában – a következő feladatokat látja el: 

 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását 

előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt 

 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

 megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására, 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számának 

változását, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy 

újonnan kiadott tankönyveket, 

 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-

elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 

 

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára 

beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.  

  

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell 

hozni az iskola honlapján.  

 

4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 

 

 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni 
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 a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni 

 az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén 

nyilvántartásba kell venni 

A könyvtár szolgáltatásai a következők 

                A szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az 

utóbbiak korlátozott számban), 

 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: 

térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése, 

 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata, 

 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról. 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

  nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése 

  tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról 

 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

    

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi tanulója és munkavállalója igénybe 

veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik. A 

könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 
      

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

 

     A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.   

    

A könyvtárhasználat szabályai 

 

    A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a tanulóknak 

minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A 

nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett 

kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév 

első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által 

átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat 

tanulja.  

 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

 

    Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a tanulók 

igényeihez.  A kölcsönzési időről a tanulók az könyvtár ajtajára illetve hirdetőjére kifüggesztett, 

az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

 

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

 

 A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 

szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók 

felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelentéséért. 
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Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos állapotban 

találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményének kell 

tekinteni.  

 

 

1. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez 

 

Gyűjtőköri szabályzat 

 

 

1. Az iskolai könyvtár feladata:  

 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat 

és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai 

könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb 

dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához 

szükséges eszközökkel. 

 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű könyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos 

feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. 

E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és 

rendelkezésre bocsátja dokumentumait.  

 

 

2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:   

 

Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A 

szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri 

szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri 

szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg. 

 

Az állománybővítés fő szempontjai:   

Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre 

szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt, az 

igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre. 

 

Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók 

meg: 

 A klasszikus szerzők mindhárom műnemhez tartozó köteteiből (kötelező és nem kötelező 

olvasmányok körébe tartozó könyvekből egyaránt) az elmúlt időszakban jelentős 

mennyiségűt köttettünk be. Ennek ellenére - amint az a nemrég elkészült felmérésből 

kiderül - még bőven van pótolnivaló elsősorban az ajánlott olvasmányokból, különös 

tekintettel az emelt szintű érettségire készülő, fakultációs és a hatosztályos gimnáziumi 

tanulók újonnan jelentkező igényeire. Viszonylag alacsony a határainkon túl élő magyar 

nyelvű írók és költők műveinek száma, ezért ezek beszerzése elengedhetetlen. 

 

 A szaktanárok gondos választása ellenére is néha elengedhetetlenné válik, hogy a tanulók 

által nem használt tankönyvekből is szerezzünk be néhány könyvtári példányt - elsősorban 

tartós tankönyvekből -, mert azok olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek különösen 
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hasznosak lehetnek az egyes tantárgyakkal elmélyültebben foglalkozó diákok számára (pl. 

matematika, fizika, kémia feladatgyűjtemények). 

 Iskolánkban az utóbbi években célkitűzéssé vált, hogy minden érettségizett tanulónk 

rendelkezzen a középfokú, állami nyelvvizsgával az első idegen nyelvből, és lehetőleg 

minél több tanuló tegyen ilyen vizsgát második idegen nyelvből is. (A 2011 

szeptemberében nyilvánosságra került, új oktatási stratégia tartalmazza azt a tervezetet, 

hogy a felsőoktatási felvételi alapkövetelménye lesz a nyelvvizsga. ) A felkészüléshez 

szükséges segédletek viszont sok tanuló által nem vagy csak nagyon nehezen fizethetők 

meg. Ezért a korábbinál még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az ő felkészülésüket segítő 

könyvtári kínálat bővítésére (könyvek, tesztkönyvek, idegen nyelvű folyóiratok, CD-ROM-

ok stb.). 

 

3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

 

3.1. Könyvtárunk típusa: iskolánk alapfokú oktatási intézmény, ahol nappali rendszerben a 8 

évfolyamos általános iskolai oktatás történik.  

 

3.2. Földrajzi elhelyezkedése: Kölcse településen található, az általános iskola épületében 

 

3.3. Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program 

megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai 

program megvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok és a 

pedagógusok felkészülését tanóráikra, ahol biztosítja a szükséges dokumentumok, pl. 

verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényhatározók, atlaszok stb. használatát is. Kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi 

követelményeiben szereplő könyvtári órák megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban 

szereplő dokumentumok, valamint a katalógus és a könyvtár, mint rendszer használatát a tanulók 

elsajátíthassák.  

 

4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai: 

 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkör, amely megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és 

használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozzák az általános iskolában 

folyó oktató - nevelőmunkát.  

A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt. 

 

4.1 Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör): 

 

Fő gyűjtőkör:  

A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés. 

A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg: 

 lírai, prózai, drámai antológiák  

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

 egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei 

 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) 

 tematikus antológiák 

 életrajzok, történelmi regények 

 ifjúsági regények 

 általános lexikonok 

 enciklopédiák 
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 az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok  

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és 

középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

 a általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

  helyismereti és helytörténeti kiadványok 

 a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

 felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok 

 az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások 

 napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok, 

 kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához, pl. mintakatalógusok, tantárgyi 

bibliográfiák, jegyzékek, 

 az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások 

 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok 

gyűjteményei 

 

Mellék gyűjtőkör: 

 

 a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre 

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába 

tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- 

és videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).  

 

4.2. Tipológia / dokumentumtípusok:  

 

a) Írásos nyomtatott dokumentumok 

 könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv 

 periodikumok: folyóiratok 

 térképek, atlaszok 

 

b) Audiovizuális ismerethordozók 

 képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta) 

 hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD, bakelitlemez) 

 

c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás CD-k  

Egyéb dokumentumok: 

 pedagógiai program 

 pályázatok 

 oktatócsomagok 

 

4.3 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:  

  

a) A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül 

 

 A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével: 

 lírai, prózai és drámai antológiák 

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 
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 klasszikus és kortárs szerzők teljes életműve 

 

A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül: 

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alap- és 

középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

 a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

 az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok 

 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

 a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok 

 az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások 

 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok 

gyűjteményei 

 az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei 

 a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve 

azok gyűjteményei 

 

b) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi 

szempontokat figyelembe véve): 

 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) 

 tematikus antológiák 

 életrajzok, történelmi regények 

 ifjúsági regények 

 általános lexikonok 

 enciklopédiák 

 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alapszintű 

segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 
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2. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat 

 

 

1. A könyvtár használóinak köre 

  

Az iskolai könyvtár nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, 

adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják. Szükség 

esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a 

foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor 

a könyvtári tagság is megszűnik.  

 

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri: 

 

 név (asszonyoknál születési név),  

 születési hely és idő,  

 anyja neve,  

 állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,  

 személyi igazolvány vagy útlevél száma.  

 

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek. A 

tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a könyvtáros 

tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött 

anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják 

 

 

2. A könyvtárhasználat módjai  

  

 helyben használat, 

 kölcsönzés,  

 csoportos használat 

 

 

      2.1 Helyben használat 

 

      Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

 

 a kézikönyvtári állományrész, 

 a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális 

dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok) 

 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

  

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 
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 az információk közötti eligazodásban, 

 az információk kezelésében, 

 a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

 a technikai eszközök használatában. 

 

  

      2.2 Kölcsönzés 

 

o A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni. 

 

o Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

 

 A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető3 hét időtartamra. A 

kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható újabb három 

hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása 

szükség esetén négy hét lehet. 

 

Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött 

tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.  

 

 A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az 

anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 

 

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos 

szabályokat SzMSz-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentum árát a 

károkozó köteles  megtéríteni. 

 

A könyvtár nyitva tartási ideje 

 

hétfő 12-13.30 

kedd 12.30-13.30 

szerda 12.30-13-30 

csütörtök 12.3013.30 

péntek 12.-13.30 

 

 

 2.3 Csoportos használat 

 

            Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, 

a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak. 

 

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett 

ütemterv szerint kerül sor. 

 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 
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3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

 

 információszolgáltatás, 

 szakirodalmi témafigyelés, 

 irodalomkutatás, 

 ajánló bibliográfiák készítése 

 internet-használat 
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3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

Katalógusszerkesztési szabályzat 

 

 

1. A könyvtári állomány feltárása 

 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A 

könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi 

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

 raktári jelzet 

 bibliográfiai és besorolási adatokat 

 ETO szakjelzeteket 

 tárgyszavakat 

 

1.1 A dokumentum-leírás szabályai 

 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) 

és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített 

leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályok 

érvényesek. 

 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

 

 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

 szerzőségi közlés 

 kiadás sorszáma, minősége 

 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

 oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 

 megjegyzések 

 kötés: ár 

 ISBN szám 

 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe) 

 cím szerinti melléktétel 

 közreműködői melléktétel 

 tárgyi melléktétel 
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1.2 Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a 

dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek raktári jelzete 

a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 

 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

1.3 Az iskolai könyvtár katalógusa 

 

A tételek belső elrendezése szerint: 

- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus) 

 

Dokumentumtípusok szerint: 

- könyv 
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4. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

Tankönyvtári szabályzat 

 

I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

  
 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény  

 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint   

az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan 

felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a 

tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi 

Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen. 

  

II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének: 

 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra.  

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján 

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek 

arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. 

Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem 

használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő 

dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola részére 

tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós 

tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell 

fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár 

állományába kerül. 

   

4. A kölcsönzés rendje  

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, 

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a 

könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek 

használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:  

NYILATKOZAT 

  
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a 2012/13.-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt 

aláírásommal igazoltam.  

 2013.  június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 

tankönyveket 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik 

vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más 

forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

 

Sorszám  

 

Aláírás 

 

osztály 

    

  

  

 

http://www.tankonyv.info.hu/
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 A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév 

közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az 

iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. 

rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 

5. A tankönyvek nyilvántartása 
 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes 

tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.  

Évente leltárlistát készít: 

 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember) 

 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 

 összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig) 

 listát készít a selejtezendő tankönyvekről  (október-november)  

 listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott olvasmányokról  

 

4. Kártérítés 
 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot 

stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan 

elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. 

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

  

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az 

iskolának megtéríteni. 

  

Módjai:  

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára 

 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a 

kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott 

kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

  

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  
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5. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára 

 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Kinevezése: munkaszerződése szerint 

 

Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása 

 

 felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához 

szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért, 

 kezeli a szakleltárt, a gazdaságvezető által előírt időszakban a leltárakat kezelő dolgozóval 

elvégzi a leltározást, 

 folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását, a digitalizálással 

kapcsolatos feladatokat, amelyeket az igazgató határoz meg számára az alábbi elvek szerint: 

 a digitalizálás ütemezésére a könyvtáros minden év október 15-ig ütemtervet készít, amelyet 

elfogadtat az igazgatóval, 

 az ütemterv havi bontásban tartalmazza a digitalizálandó kötetek számát, amely éves 

bontásban nem lehet kevesebb mint 2.000 kötet 

 azonnal jelzi a gazdaságvezetőnek a köztes időszakban a szakleltárban keletkezett hiányt, 

 felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges javítások 

iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű eszközöket (számítógép, 

projektor, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) 

 munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a magyar nyelv és irodalom 

munkaközösség minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat. 

 minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő könyvekről, tartós 

tankönyvekről és oktatási segédletekről, 

 a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat 

igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről, 

 statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről, 

 minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új 

könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt, 

 gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas 

állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről, 

 a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév eleji magyar nyelv és 

irodalmi munkaközösségi értekezleten összefoglalja, 

 minden év februárjában konzultációt tart a magyar munkaközösség értekezletén, amelyen 

véleménycserét kezdeményez a könyvtár működésének javítása érdekében, 

 kezeli a tanári kézikönyvtárat, 

 elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az összegzést, 

kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított normatív tankönyveket,  

 kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás rendjét, 

 lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást, 

 minden tanévben május 31-ig felmérést készít a tartós könyvekkel kapcsolatos kölcsönzési 

igényekről, 

 minden tanévben június 20-ig a tanáriban és a tanulók számára egyaránt közzéteszi a 

kölcsönözhető tartós tankönyvek és segédkönyvek listáját, 

 biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését, 

 felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért. 
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2. számú melléklet 

 

 
 

 

 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2006. szeptember 01. naptól 

 
Kölcse, 2006. augusztus 28. 

 

 

        Ombodi Károly 

          igazgató 
 

 

 

 

 

Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola* 
4965 Kölcse, Arany J. u. 1. 

Tel.: 44/435-621, 44/435-622    Fax.: 44/435-622 
Email cím: iskola@kolcse.hu 
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TARTALOMJ EGYZÉK 

 
I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 
1. Iratkezelési szabályok 

2. Iratkezelés 

3. Irat 

4. Irattári anyag 

5. Irattári terv 

II. AZ IRATÉS ÜGYKEZELÉSI FELADATOK 

III. A KÜLDEMÉNYEK (BEADVÁNYOK) ÁTVÉTELE ÉS IKTATÁSA 
1. A küldemények átvétele 

2. A küldemények felbontása 

3. Az iktatás 

4. A táviratok és telefaxok iktatása 

5. Iktatásra nem kerülő iratfajták 

6. Az iktatókönyv 

IV. AZ ÜGYINTÉZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ IRATKEZELÉS 
1. Ügyintézés sorrendje és módja 

2. A kiadott iratok aláírása 

V. A KIADVÁNYOK (KÜLDEMÉNYEK) TOVÁBBÍTÁSA A CÍMZETTEKHEZ 
1. A kiadványok (küldemények) továbbítása a címzettekhez 

2. Elküldés módja 

3. Az iratok kézbesítése 

VI. IRATTÁRI FELADATOK 
1. Az irat irattárba helyezése 

2. A kézi irattár kezelése 

3. Másolatok (másodlatok) kiadása 

4. Az irattári anyag selejtezése 

5. Az iratselejtezési jegyzőkönyv 

VII. NEVELÉSIOKTATÁSI INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 

VIII. EGYES TANÜGYI OKMÁNYOK VEZETÉSE, AZ ISKOLAI ZÁRADÉKOK 

ÉS A KÖTELEZŐ NYOMTATVÁNYOK 
Naplók 

Anyakönyvi lap törzslap 

Tanuló kimaradásának vezetése 

Beírási napló 

Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok 

IX. EGYÉB IRATKEZELÉSI FELADATOK 
1. Felvilágosítás adása ügyfeleknek 

2. Az intézményi körbélyegzők nyilvántartása 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

Az intézmény iratkezelésével kapcsolatos feladatokat 2006. szeptember 1. napi hatállyal az 

alábbi igazgatói utasítással szabályozom.  

 

 



53 

 

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 

 
1. Iratkezelési szabályzat 

Az iratkezelési szabályzat az iratok, a bármely technikai eljárással készült kép és hangfelvételek, 

valamint a gépi adatfeldolgozás során keletkezett adathordozók biztonságos őrzésének módját, 

rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba 

történő átadását szabályozza. 

 

2. Iratkezelés 
Az iratkezelés fogalmi köréhez tartozik az intézménybe valamint a tagintézménybe érkező 

beadványok és egyéb küldemények, vagy ott keletkező iratok átvétele, illetékesség szerinti 

elosztása, iktatása, nyilvántartása, segédletekkel ellátása, az intézményen belüli irányítása, az 

ügyintézés során készült kiadványok és azzal kapcsolatos egyéb küldemények postára adása, 

kézbesítése, valamint az elintézett iratok irattári kezelése, megőrzése, selejtezése és levéltárnak 

való átadása. 

 

3. Irat 
Irat minden írott szöveg, számadatsor, térkép, (tervrajz), amely bármilyen anyagon, alakban és 

bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült 

könyvjellegű kéziratokat. Iratnak minősülnek a gépi adatfeldolgozás útján rögzített adatok is. 

 

4. Irattári anyag 
Irattári anyagnak kell tekinteni az intézmény, a tagintézmény és jogelődei működése során 

keletkezett iratokat, valamint az iratokhoz kapcsolódó mellékleteket, amelyekre még ügyviteli 

szempontból szükség van. 

 

5. Irattári terv 
Az iratok rendszerezésének alapja az irattári terv, amely rendszerbe foglalja az ellátott ügyköröket 

és az iratokat ezeknek megfelelően tagolja. 

Az ellátott ügykörök (ügycsoportok) tagolása az irattári tervben sorszámmal jelölt tételek (tárgyi 

csoportok) szerint történik. Az irattári tételt úgy kell kialakítani és meghatározni, hogy ahhoz 

tartozó iratok egyfelől azon tárgykörűek legyenek, másfelől a tételhez tartozó iratok a selejtezés 

illetve a levéltárnak történő átadása határideje szempontjából egységes kategóriát alkossanak. 

Valamennyi tételnél jelölni kell a selejtezési határidőt, illetve tételek iratai nem selejtezhetők, 

ügyviteli érdekből meddig kell azokat megőrizni, valamint azt is, hogy nem selejtezhető tételeket 

mikor kell a levéltárnak átadni.  

Az irattári tervbe fel kell venni olyan iratféleségeket is, amelyek nem kerülnek az általános 

szabályok szerint iktatásra, illetve amelyeket nem helyeznek irattárba, hanem attól elkülönítve 

kezelnek (pl. illetményszámfejtéssel, gazdálkodási műveletek könyvelésével kapcsolatos kartonok 

stb.) Az irattári tervben az ilyen iratok őrzési helyét fel kell tüntetni. Ezekre az iratokra az irattári 

terv megfelelő tételszámát legkésőbb akkor kell feljegyezni, amikor az irat a végleges őrzési 

helyére kerül. Az irattári tételek számát az ügyvitel igényeinek megfelelően, illetve az iratforgalom 

nagyságától függően növelni, vagy csökkenteni lehet. Az egyes nagyobb ügyfélforgalmú tételeket 

szükség szerinti szempontok (név, hely, intézmény stb.) alapján altételekre lehet bontani. 

Az intézmény szervezetében bekövetkező jelentős változás esetén, annak megfelelően az irattári 

tervet a következő év elején módosítani kell. 
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II. AZ IRAT ÉS ÜGYKEZELÉSI FELADATOK 

 
Az intézmény gazdasági irodájában az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat az oda beosztott 

adminisztratív dolgozók végzik. 

 

A munka irányítása és ellenőrzése az intézmény vezetőjének a feladata. 

 

A gazdasági iroda dolgozói az intézménybe érkező küldeményekkel kapcsolatban az alábbi 

feladatokat látják el: 

· a küldemények átvétele, 

· a küldemények felbontása, 

· az iktatása, 

· az irodában iktatott iratok belső továbbítása és az ezzel kapcsolatos 

nyilvántartás vezetése, 

· az irodában iktatott iratokhoz kapcsolódó mellékletek csomagolása, 

· a kiadványok továbbítása, postai feladás, 

· a továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmány 

kezelése, 

· a határidős iratok kezelése és nyilvántartása, 

· az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 

· az irattár kezelése, rendezése, 

· az irattári jegyzékek készítése, 

· közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

 

Az irattár őrzi és kezeli a három évnél régebbi irattári anyagot. lebonyolítja az iratok selejtezését és 

levéltárba adását, valamint gyűjti, rendszerezi az intézményi munkával kapcsolatos dokumentációs 

anyagot. 

 

 

III. A KÜLDEMÉNYEK (BEADVÁNYOK) 

ÁTVÉTELE ÉS IKTATÁSA 

 
1. A küldemények átvétele 
Az iroda munkatársai átveszik a hivatalsegédi feladatot ellátó beosztott dolgozó útján és a postai 

úton érkező iratokat, valamint az ügyfelek által közvetlenül benyújtott beadványokat, kérelmeket. 

A nyilvántartott küldemények (ajánlott, expressz ajánlott, csomag és távirat) átvételét a posta 

szabályainak megfelelően végzik. 

Az intézményhez ajánlottan vagy kézbesítés útján érkezett küldeményeket a kézbesítőkönyvvel kell 

átvenni. Ha a küldemény címzéséből megállapítható, hogy nem az intézményt illeti, felbontatlanul 

kell az illetékes szervhez továbbítani. 

 

2. A küldemények felbontása 
Az intézményhez továbbított küldeményeket a megbízott irodai dolgozók bonthatják fel. Felbontják 

az olyan küldeményeket is, amelyeken az intézmény neve címzés előtt, vagy után névre szóló 

címzés is szerepel, ha a küldemény hivatalos szervtől, 

iktatószámmal ellátva érkezik, tehát a boríték külzete alapján hivatalos küldeményt tartalmaz. 

Ha névre szóló levelek címzettjei az átvett küldeményről megállapítják, hogy annak tartalma nem 

magánjellegű kötelesek azt iktatás céljából még az átvétel napján az iratkezelőnek átadni. 
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Azt a küldeményt, amelyről csak felbontás után állapítható meg, hogy a kérdéses ügy nem tartozik 

az intézményre, ajánlottan kell továbbítani az illetékes szervhez. 

Ha a küldeményből az intézkedésre jogosult szerv nem állapítható meg, az iratot értesítés 

kíséretében vissza kell küldeni a feladónak. Az irodai dolgozónak a küldemény felbontásakor 

egyeztetnie kell a borítékon és a benne lévő iraton (iratokon) lévő iktatószámot (számokat), továbbá 

az iraton feltüntetett és ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Ugyancsak fel kell tüntetni azt 

is, ha a küldemény sérült borítékban érkezett, vagy azon a felbontás jelei állapíthatók meg. Ha a 

feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, továbbá ha a küldemény névtelen levél, 

végül ha a feladás időpontjához feltehetően jogkövetkezmény fűződik (pl. fellebbezés, bírósági 

idézés, jelentkezés, pályázat stb.) a borítékot az irathoz kell csatolni. 

 

3. Az iktatás 
Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet iktatókönyvbe kell 

rögzíteni. Az iktatás a hivatali okból szükséges soron kívüli iktatásoktól eltekintve az 

iratok beérkezése sorrendjében történik. Iktatáskor az iratot el kell látni a következő iktatószámmal. 

Iktatni csak irat alapján szabad. 

Iktatószámot irat nélkül (élőszó vagy telefonon történő kérésre) kiadni nem szabad. 

 

4. A telefaxok iktatása 
Az értesítés szövegét a vonatkozó irathoz kell csatolni. Ha azonban az ügynek még nincs 

előzménye, faxszöveget kell beiktatni. 

 

 

5. Iktatásra nem kerülő iratfajták 
Nem kell iktatni az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön 

nyilvántartást kell vezetni (pl. személyzeti nyilvántartások, gazdasági jellegű nyilvántartások, 

könyvelési bizonylatok stb.), valamint a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket, 

meghívókat, prospektusokat, közlönyöket, szaklapokat, folyóiratokat. 

 

6. Az iktatókönyv 
Iktatás céljára A. Tü. 804. r. sz. (108 lapos) iktatókönyvet kell használni.  

Az iktatás első iktatószámától megszakítás nélkül folyamatosan halad. 

A dátumot naponta csak az elsőnek iktatott iratnál kell feltüntetni. Az irat tárgyát úgy kell 

megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki. Az iktatókönyvben iktatószámot 

üresen hagyni nem szabad, a tévedésből bejegyzés nélkül hagyott iktatószámot át kell húzni és meg 

kell jelölni az áthúzás okát. Az így megsemmisített számon újabb iratot iktatni nem szabad. A téves 

bejegyzéseket semmiféle technikai eszközzel megszüntetni, vagy más módon eltüntetni (pl. 

kiradírozni, kivakarni, leragasztani) nem szabad. A tévesen bejegyzett adatokat vékony vonallal át 

kell húzni úgy, hogy az eredeti (téves) bejegyzés is olvasható maradjon, és e fölé kell a helyes 

adatot íri. 

Az iktatókönyvet a naptári év végén (az utolsó iktatás alatt) keltezéssel és névaláírással le kell 

zárni. 
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IV. AZ ÜGYINTÉZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ IRATKEZELÉS 

 
1. Az ügyintézés sorrendje és módja 

 
Az ügyintéző az ügyeket érkezési sorrendben és sürgősségük figyelembevételével köteles elintézni. 

Továbbítani csak tisztázott iratokat lehet. A tisztázat bal felső részén kell feltüntetni az intézmény 

nevét, címét, irányítószámát, az irat iktatószámát, évszámát, alatta a címzettet. 

A tisztázat jobb felső részén kell még feltüntetni az irat tárgyát, az esetleges hivatkozási számot, 

vagy ügyintézőt. Az esetleges mellékletek számát a dátum előtt a szöveg végén kell megadni. 

 

2. A kiadott iratok aláírása 

 
Az elkészített iratokat eredeti aláírással vagy hitelesített másolatként lehet elküldeni. Ha az 

eredeti aláírásra van szükség, a szöveg végén, a keltezés alatt, a levélpapír jobb oldalán az 

aláíró nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. 

Ha az iratot nem eredeti aláírással kell elküldeni, a keltezés alatt, a levélpapír jobb oldalán 

az aláíró neve mellett "s. k." toldattal, valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni.  

 

 

V. A KIADVÁNYOK (KÜLDEMÉNYEK) 

TOVÁBBÍTÁSA A CÍMZETTEKHEZ 
 

1. A kiadványok (küldemények) továbbítása a címzettekhez 
A küldeményeket közönséges, elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes, ajánlott-tértivevényes levélként 

és csomagban,telefaxon lehet elküldeni, továbbítani. (Szükség esetén e-mailben. ) 

 

2. Az elküldés módja 
Az elküldés módjára ha az nem közönséges levélként történik az ügyintéző köteles az iraton 

utasítást adni. Ajánlott levélben csak fontos, vagy nehezen pótolható iratokat (okmányokat, 

bizonyítványokat stb.) szabad küldeni. 

Ha az irat átvételének időpontjáról az intézménynek tudomást kell szereznie, az iratot 

tértivevénnyel kell elküldeni. 

Gépírással írt szöveget tartalmazó iratot nyomtatványként postán feladni nem szabad. 

 

3. Az iratok kézbesítése 
Kézbesítéssel (a hivatalsegédi feladatot ellátó beosztott dolgozó) csak sürgős, kivételes esetekben 

szabad küldeményeket továbbítani. Ekkor a küldeményeket hivatalosan át kell vetetni a címzettel. 
 

 

VI. IRATTÁRI FELADATOK 
 

1. Az irat irattárba helyezése 
Az iratot az elküldés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon irattárba kell tenni. Csak 

olyan iratot szabad az irattárba elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a címzetthez 

és határidős kezelést már nem igényel. 

Ezek hiányában is irattárba kell tenni az olyan iratot, amelynek érdemi intézkedés nélküli irattárba 

helyezését rendelték el. 
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Irattárba helyezés előtt az irodai dolgozó köteles az iratot átvizsgálni, hogy nincsen benne idegen 

irat, továbbá, hogy minden kezelési utasításnak eleget tettek-e. 

Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában aláírással, a hónap és nap feltüntetésével 

kell feljegyezni. 

 

2. A kézi irattár kezelése 
Az intézmény három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni és őrizni.  

A kézi irattárban az iratokat évek ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében, jól zárható 

szekrényben kell elhelyezni. 

A kézi irattár kezelése, folyamatos rendezése az ezzel megbízott irodai dolgozó feladata. 

 

3. Másolatok (másodtatok) kiadása 
Az irattárban kezelt iratról (kiadványról) másolat kiadását az ügyben kiadványozási joggal 

felruházott illetékes ügyintéző és felettesei engedélyezheti. A másolat kiadásának engedélyezését 

az iratra köteles rávezetni. A másolatot "A másolat hiteles" záradékkal, keltezéssel és 

névaláírásával az iroda illetékes dolgozója hitelesíti az igazgató aláírásával és a körbélyegzővel. Az 

intézmény által kiállított bizonyítványról (oklevélről) csak másodlatot lehet kiadni akkor, ha az 

eredeti okmányt a tulajdonosa elvesztette, vagy az megsemmisült. 

 

4. Az irattári anyag selejtezése 
Az irattári anyagnak azt a részét, amely nem történeti értékű, és amelyre az ügyvitelben már nincs 

szükség, a vonatkozó jogszabályok szerint ki kell selejtezni. A selejtezés az irattári terv alapján 

történik. Ennek megfelelően az irattár anyagot ötévenként legalább egyszer a selejtezés 

szempontjából felül kell vizsgálni, és ki kell választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek 

őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt, tehát kiselejtezhetők. A megőrzési időt az utolsó érdemi 

intézkedés lezárásának keltétől kell számítani. 

A selejtezéssel járó szervezési és ellenőrzési feladatok ellátására selejtezési bizottságot 

kell létrehozni. 

A selejtezés lebonyolításáért a iskolatitkár, vagy az általa megbízott dolgozó a felelős. A 

tagintézményben történő selejtezésért a tagintézmény vezetője a felelős. 

Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes Levéltárnak be kell 

jelenteni. A levéltár az iratselejtezést kiküldöttje útján felülvizsgálja. 

 

5. Az iratselejtezési jegyzőkönyv 
Az iratselejtezés alkalmával három példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek 

tartalmaznia kell, hogy mely intézmény, tagintézmény, szervezeti egység selejtezéséről és mikor 

készült, mely évfolyam iratanyagát érinti, mely tételek kerültek (felsorolva) selejtezésre, illetve a 

tételekből mely iratokat tartottak esetleg vissza, milyen mennyiségű (kg) iratot selejteztek ki, a 

selejtezést kik végezték és kik ellenőrizték.  

A selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni levéltárnak. 

A kiselejtezett iratok értékesítésére csak a jegyzőkönyvre vezetett leltári hozzájárulási záradék 

megérkezése után kerülhet sor. 

A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell tüntetni. 

Az intézménynél illetve a tagintézménynél keletkezett, nem iktatott iratokat az intézmény vezetője 

által megállapított őrzési idő után, szabályos selejtezési eljárással az iratok egyenkénti elbírálásával 

kell selejtezni. 

 

5/a.  Az iratok átadása a levéltárnak 
A ki nem selejtezhető iratokat az irattári terven meg jelölt átadási időben legalább 15 évi őrzési idő 

után, ötévenként egyszer a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárnak kell átadni  
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Az átadás, illetve átvétel közelebbi időpontját esetről esetre a levéltárral egyetértésben kell 

megállapítani. 

A levéltárnak csak teljes, lezárt évfolyamú, rendezett irattári tételeket lehet átadni.  

Az átadásra kerülő tételekből az ügyvitelhez szükséges iratok visszatarthatók. 

Az iratokat jegyzékkel, az intézmény költségén, az iratok nyilvántartási és tárolási eszközeivel 

együtt kell a levéltárnak átadni. 

 

 

 

6. Megszűnés esetén 
a.) Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban 

lévő ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő 

ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

b.) Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője a fenntartó intézkedésének megfelelően gondoskodik az a.) pontban felsorolt feladatok 

ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárában elhelyezett iratainak jegyzékét – az 

iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást – nevelési-oktatási intézmény 

vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. 

 

VII. NEVELÉSI OKTATÁSI 

INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 
 

Irattári terv (II. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez) 
 

Irattári           Őrzési idő 

tételszám     Ügyköri megnevezés      (év) 

_________________________________________________________________________ 

 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

 
 l. Intézménylétesítés, átszervezés,fejlesztés     nem selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek     nem selejtezhető 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy        50 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyv   10 

5. Fenntartói irányítás         10 

6. Szakmai ellenőrzés         10 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek     10 

8. Belső szabályzatok         10 

9. Polgári védelem          10 

10. Munkatervek, jelentések, statisztikák         5 

1 l. Panaszügyek            5 

 

Nevelési oktatási ügyek 

 
12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások       10 

13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók     nem selejtezhető 

14. Felvétel, átvétel          20 

15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek         5 
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16. Naplók             5 

17. Diákönkormányzat szervezése, működése        5 

18. Pedagógiai szakszolgáltatás          5 

19. Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése      5 

20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások     5 

21. Vizsgajegyzőkönyvek           5 

22. Tantárgyfelosztás           5 

23. Gyermek- és ifjúságvédelem          3 

24. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai       1 

 

Gazdasági ügyek 

 
25. Ingatlannyilvántartás, kezelés, fenntartás, épülettervrajzok, 

helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek     határidő nélküli 

26.Leltár, tárgyi és állóeszköznyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezések  10 

27. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok     5 

28. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak       5 

 

 

 

VIII. EGYES TANÜGYI OKMÁNYOK VEZETÉSE, AZ ISKOLAI 

ZÁRADÉKOK ÉS A KÖTELEZŐ NYOMTATVANYOK 

 

Naplók 

 
Beírási napló 

 
Az általános iskolában a "Tü. 36.r.sz." BEÍRÁSI NAPLÓT kell használni 

 

A beírási napló kitöltésénél az alábbiak szerint kell eljárni: 

 

· Az első osztályba felvett tanulókat a beiratkozás alkalmával névsor szerint kell beírni az iskola 

"beírási napló"jába. 

· A beírási sorszámot hivatkozásoknál, valamint más naplókban, ügyiratokon törni kell a beírás 

évszámával, hogy az azonos beírási sorszámok zavart ne okozzanak. 

· Az iskolából kimaradt vagy kizárt tanulót a beírási naplóból törölni kell. A kimaradás okát és 

idejét a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni. 

· Az osztályismétlésre utasított tanuló nevét (a 4.sz. záradékkal) törölni kell az eredeti beírási 

naplóból és egyidejűleg az új osztálynak megfelelő naplóba kell átvezetni. 

· Az iskola mindenkori tanulólétszámát az iskola valamennyi évfolyamáról kiállított beírási naplók 

összesített létszáma adja. Az iskola mindenkori tanulólétszámát naprakészen az utolsó éves beírási 

napló külívén kell a nyomtatvány útmutatójában megállapított módon vezetni. 

 

A foglalkozási napló általában két részből áll: 

 

· A haladási rész a tanítási anyagot, az óra sorszámát, a hiányzókat tartalmazza. 

Pontos vezetése a foglalkozást tartó pedagógus feladata. 



60 

 

· Az osztályozó rész a tanulók adatait, az írásbeli, szóbeli és gyakorlati   teljesítményüket értékelő 

érdemjegyeket, az esetleges dicséreteket, jutalmakat,   büntetéseket, valamint a félévi és az év végi 

osztályzatokat tartalmazza. 

Az órák és érdemjegyek naprakész beírása a foglalkozást tartó pedagógus feladata. A naplók 

vezetéséért és rendben tartásáért az osztályfőnök a felelős.  

Hatáskörébe tartozik: 

· a mulasztások igazolása és összesítése, 

· a jutalmazások, fegyelmi büntetések, 

· a tanulók iskolai munkájával, életével összefüggő egyéb események záradékai. 

 

Az osztálynaplók kezdő lapjára a következőket kell felírni, illetve bélyegezni: 

 

a) iskola hosszú bélyegzője 

b) tanév  

c) osztály 

d) napló megnevezése  

e) osztályfőnök neve, aláírása 

f) igazgató neve, aláírása 

 

A naplók belső vezetése az osztálynaplóban lévő utasítás, illetve értelemszerű kitöltés alapján 

történik. 

A naplók hátulján lévő statisztikai összesítőket az igazgató rendelkezésinek megfelelően kell 

vezetni.  

Fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók naplóba történő beírására, ezen belől: 

· Csak az iskolába beiratkozott tanuló neve kerülhet a naplóba. 

A tanulókat névsor szerint kell beírni. 

Üres fejrésznél 1től ... nig sorszámozni. Az osztálynapló sorszáma rovatban a tanulók 

névjegyéke résznél szereplő sorszámokat kell írni. 

· Az anyakönyvi lapokon lévő adatoknak pontosan egyezni kell a napló adataival. 

Az osztálynaplók vezetésének ellenőrzéséért az igazgatóhelyettes a felelős. 

Az osztálynaplókat az intézményben őrzik az irattári tervben meghatározott ideig. 
  

 

Anyakönyvi lap törzslap 

 
Az iskolai tanulmányok alatti törzslap "Az iskola a tanulókról a felvételt követő harminc napon 

belül nyilvántartási lapot (a továbbiakban: törzslap) állit ki.” A törzslap csak a közoktatási törvény 

2. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. Az iskolában a törzslapon fel kell 

tüntetni a teljes tanulmányi időre kiterjedően a tanuló év végi osztályzatait, továbbá a tanulók 

ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat.  

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján 

póttörzslapot kell kiállítani. A póttörzslapot az a/ b/ pontban foglaltak szerint kell kiállítani. 

 

A törzslap kitöltésével, folyamatos vezetésével kapcsolatban a leírtakon túl az alábbiak szerint 

kell eljárni: 

 

· A tanulók személyi adatait, tanév végi osztályzatait, mulasztásait, a tanulókkal kapcsolatos 

határozatokat, valamint a tankötelesek nyilvántartását tartalmazó törzslapot az osztályfőnök vezeti 
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· A meghatározott tanulmányi időre rendszeresített törzslapot október hó 1-ig az osztályfőnök állítja 

ki, abba a tanulókat névsor szerint bejegyzi. A később felvett tanulók adatait a névsor végén, 

folytatólagosan kell bejegyezni. 

· A törzslapra a tanuló személyi adatait a születési anyakönyvi kivonat adatai alapján, a tantárgyak 

osztályzatait betűvel és a mulasztott órákat számmal az osztálynapló adatai alapján, a 

továbbhaladási és egyéb záradékot az előírt szöveggel kell bevezetni. 

· Az összefűzött törzslapokat a bal ill. jobb felső sarokban oldalszámozással kell ellátni 1től... nig. 

(Első oldal a borítólap utáni első oldal.) 

· A törzslap személyi és tanév végi adatainak az osztálynapló és a bizonyítványok adataival való 

egyeztetését két összeolvasó tanár közreműködésével az osztályfőnök végzi. Összeolvasás után az 

adatok megegyezését mindhárman aláírásukkal igazolják. Az adatok egyezőségéért az 

összeolvasók, az összeolvasás ellenőrzéséért az igazgató felelős. 

 

 

A törzslapon javítani csak a következő módon szabad: 
 

· A hibás szöveget egyszeri áthúzással kell érvényteleníteni úgy, hogy az eredeti szöveg olvasható 

maradjon. 

· Az érvénytelenített szó vagy szöveg közvetlen közelében, a legalkalmasabb helyre kell a helyes 

szót vagy szöveget beírni. Ha a helyesbítés, javítás igazolására itt nem lenne elég hely, csillaggal 

vagy indexszámmal kell a bejegyzett szöveget és az igazoló záradékot ellátni. 

· A záradékot a javítást végző osztályfőnök és az igazgató írja alá, és az iskola körbélyegzőjével 

hitelesíti  

· A törzslapon ráírással, radírozással, kaparással, vegyszerrel, a hibás szöveg lefestésével, vagy 

ragaszásával javítani tilos. 

 A törzslap üresen maradt, felesleges rovatait az utolsó tanév lezárásakor az üresen maradt 

tartaléklapokat is át kell húzni. Az igazgató illetve a tagintézmény vezetője a törzslapot tanévenként 

ellenőrzi, aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesítve lezárja. 

A törzslapot az iskolatípus tanévei folyamán előreláthatólag szükségessé váló tartalék belívekkel 

együtt össze kell fűzni, és az utolsó tanév befejezése után be kell köttetni. 

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett a főváros, megye, megyei jogú város (fő) 

jegyzőjéhez történt bejelentés után az igazgató a rendelkezésre álló értesítők, évkönyvek, felvételi 

iratok, osztálynaplók, továbbá más hivatalos iratok, feljegyzések adatai alapján pótanyakönyvet 

készít. 

Ezt is szabályszerű nyomtatványűrlapon kell kiállítani, a rovatok közül csak azokat szabad 

kitölteni, amelyeknek adatai hitelt érdemlően igazolhatók. A póttörzslap fedőlapjára záradékot kell 

írni, s azt az összeállításban közreműködő tanároknak is alá kell írniuk. 

Az anyakönyvi lapokat az intézményben őrzik az irattári tervben meghatározott ideig. 
 
 

Tanuló kimaradásának vezetése 
 

A tanuló a jogszabályokban előírt feltételek mellett a tanulói jogviszony megszűnésének dátumát és 

a tanulói jogviszony megszűnésének okát a napló megjegyzési rovatába kell beírni. Pontosan, 

ugyanennek a dátumnak és záradéknak kell szerepelni a "Beírási napló"ban, a tanuló (törzs) 

"Anyakönyvi lap"ján. Ezért a bejegyzés megtétele előtt az osztályfőnök a titkárságon egyeztesse a 

tényállást. A bejegyzést mindig azon a napon kell megtenni, amikor a törlés, kizárás, stb. érvénybe 

lép. Az iskolai tanulólétszámot az év bármely napján a Beírási napló, Anyakönyvi lap, 

Osztálynapló alapján egyértelműen lehessen megállapítani. 
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Bizonyítvány  

 
- A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi bizonyítványokat egy 

bizonyítványkönyvbe kell vezetni, függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor változtatott iskolát, 

iskolatípust. Az egyes évfolyamokról a bizonyítványt a törzslap alapján kell kiállítani. A tanuló 

által elvégezett évfolyamokról év végi bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell 

tüntetni az OM azonosítót. 

- Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap (póttörzslap) alapján 

másodlat állítható ki. A másodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell 

leróni. 

- Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján – kérelemre – 

pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot, 

mikor végezte el.  

 

A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése 
 

- Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni oly módon, hogy 

ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen hozzá. 

- Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet 

készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. 

- Az iskola nyilvántartást vezet: a.) az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, 

     b.) a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, 

     c.) az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról. 

 

Tantárgyfelosztás és az órarend 

 

- Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási 

idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához 

tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója – a nevelőtestület 

véleményének kikérésével – írja alá, majd a fenntartó hagyja jóvá. 

- A tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

rendjét. 

 

Jegyzőkönyv  

 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási intézmény 

nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a 

gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, 

véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, s 

elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte.  

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy 

megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott 

nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A 

jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja 

alá, hitelesíti. 
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Az iskolák által alkalmazott záradékok 

 
Záradékok           Dokumentumok 

 

1. Felvéve (átvéve,.... számú határozattal áthelyezve) a/z/     Bn,, N, TI.,B 

(iskola címe)....................................................... iskolába 

2. A ....................... számú fordítással hitelesített bizonyítvány 

alapján tanulmányait a/z/ (betűvel) ..... ...évfolyamon folytatja    Bn., TI. 

3. Felvette a/z/ (iskola címe)......................................... iskola    Bn., TI., N 

4. Tanulmányait, évfolyamismétléssel kezdheti meg, illetve osztályozó   Bn.,TI., N. 

vizsga letételével folytathatja. 

5. Az iskola látogatása alól az 19../... tanévre felmentve..................   N,TI., B. 

miatt 

Kiegészülhet: osztályozó vizsgát köteles tenni. 

5/a. Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól………….tanévben felmentve 

………………………..miatt.       N., TI., B. 

6. Tanulmányait a szülő kérésére,(szakértői vélemény alapján) magán  N., TI. 

tanulóként folytatja. 

Mentesítve a/z/ (a tantárgy/ak/ neve) .........tantárgy tanulása alól.    N., TI., B. 

Megjegyzés: A törzslapra '62e kell jegyezni a mentesítés okát is. 

7. Mentesítve a(z){a tantárgy(ak) neve}…………tantárgy tanulása alól.  N., TI., B. 

8. Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a/z/ .. . .. . .. .. évfolyam   N.,TI 

tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni. 

9. A/zl/ évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a    N.,, TI., B. 

tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette. 

10. A/z/ ........ tantárgy óráinak látogatása alól felmentve ..........    N. 

tól......ig. 

Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. 

11. Mulasztása miatt osztályozó vizsgát köteles tenni.     N., TI. 

12. A nevelőtestület határozata: a (betűvel)..:.... évfolyamba lép, vagy   N., TI., B. 

 A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, 

tanulmányait ...........évfolyamon folytatja. 

13. A tanuló az .......... évfolyam követelményeit egy tanítási évnél   N., TI. 

hosszabb ideig,...... hónap alatt teljesítette. 

14. A/z/ ......................... tantárgyból javítóvizsgát köteles tenni.    N., TI., B. 

A javítóvizsgán .......... tantárgyból .......osztályzatot kapott    TI., B. 

...... évfolyamba lép. 

15. Az évfolyamot ismételni köteles. 

Az évfolyamot saját kérésére megismételheti.      N.,TI., B. 

16. A javítóvizsgán .......... tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.   TI., B. 

Évfolyamot ismételni köteles. 

17.A/z/.............. tantárgyból ......án 

osztályozó vizsgát tett.         N., TI. 

18.0sztályozó vizsgát tett.         TI., B 

19.A/z/............ .......tantárgy alól ........okból felmentve     TI., B 

20. Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító) 

vizsga letételére         TI., B. 

....ig halasztást kapott. 

21. Az osztályozó (javító) vizsgát engedéllyel a/z      TI., B 

iskolában független vizsgabizottság előtt tette le. 
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22. A/z/... .. .... .. . .. .. .. szakképesítés .. .... ... évfolyamán folytatja tanulmányait. TI., B., N. 

23.Tanulmányait .... ........... okból engedéllyel megszakította, a tanulói 

jogviszonya ...... . ..ig szünetel.        Bn., TI. 

24. A tanulói jogviszonya 

a) kimaradással, 

b) .... . óra igazolatlan mulasztás miatt, 

c) egészségügyi alkalmatlanság miatt, 

d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt, 

e) .. .. iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve.    Bn.,TI.,N 

25,........,........................ fegyelmező intézkedésben részesült.    N. 

26..................................fegyelmi büntetésben részesült.     TI., N. 

A büntetés végrehajtása ............... ........ig felfüggesztve. 

A büntetés hatálya ......................... 

27. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén     Bn., TI., N. 

a) A tanuló ..óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam. 

b) A tanulót ismételt ... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen 

szabálysértési eljárást kezdeményeztem. 

28. Tankötelezettség megszűnt.        Bn. 

29. A ............. szót (szavakat) osztályzato/kat/, szóra helyesbítettem.   TI., B. 

30. A ............ szót (szavakat) osztályzato/kat/ .....ra helyesbítettem.   TI., B. 

31. A bizonyítvány .....1apját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem.   B. 

32. Ezt a póttörzslapot a/z/ ......................... következtében elvezett 

(megsemmisült) eredeti helyett ................. adatai (adatok) alapján állítottam ki. Pót. TI. 

33. Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti  

bizonyítvány helyett .................. kérelmére állítottam ki. A másodlat 

a törzslap (póttörzslap) adataival megegyezik.      B., másodlat, TI. 

34. Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név ..... .. .... . ... ... ..... ... .. anyja neve .. . .. .... . .... ... 

... ... ... a/z/ .. .. .. .... .... ... .... .. ......ţ. ... iskola ... , . .. .. ... .... .. ... .... . szak (szakmai, 

speciális osztály, két tanítási nyelvű osztály, tagozat) .... .. ... ... ... évfolyamát az/ .... . . 

tanévben eredményesen elvégezte.        Pót. B. 

36. Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi 

eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez a záradékokat 

megfelelően alkalmazhatja, illetve megfelelő záradékot alakíthat ki. 

37. Beírtam a ………………………………..iskola első osztályába. 

38. Ezt a haladási naplót ………..tanítási nappal (órával) lezártam   N. 

39. Ezt az osztályozó naplót ………azaz ………………(betűvel) 

osztályozott tanulóval lezártam.       N. 
 

Alkalmazott rövidítések: 

Beírási napló Bn. 

Osztálynapló N. 

Törzslap TI 

Bizonyítvány B 

 

Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok 
 

1. Beírási napló* 

3. Bizonyítvány 

5. Diákigazolvány 

6. Ellenőrző 
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7. Órarend 

8. Összesítés a vizsgát tett tanulókról 

9. Osztálynapló (csoportnapló) 

10. Osztályozóív a vizsgához 

11. Osztályozóvizsga jegyzőkönyv 

12. Szakköri napló 

13. Tantárgyfelosztás 

14. Törzslap külív (volt anyakönyvi külív és törzslap)* 

15. Javítóvizsga jegyzőkönyv 

16. Jegyzőkönyv a vizsgához 

  

IX. EGYÉB IRATKEZELÉSI F ELADATOK 
 

1.Felvilágosítás adása ügyfeleknek 
Az intézmény irodai dolgozó a beadványok átvételén felül az ügyfeleknek kizárólag a beadvány 

iktatószámáról, ügyintézőjéről, elintézésének időpontjáról, valamint arról adhat felvilágosítást, 

hogy az intézkedést hova továbbították. Az ügy érdeméről nem adhat felvilágosítást, iratot 

betekintésre vagy lemásolás céljából nem adhatnak ki. Az intézményben elintézés alatt álló, vagy 

már elintézett ügyről érdemi felvilágosítást csak az illetékes ügyintéző vagy intézményvezető 

adhat. Felvilágosítást csak az ügyben érdekelt személynek lehet adni, és csak olyan 

mértékben,hogy azáltal ne juthasson jogtalan előnyhöz. 

 

2. Az intézményi bélyegzők nyilvántartása 
Az intézményvezető engedélye alapján készített bélyegzőkről az azzal megbízott irodai dolgozó 

átadás-átvételi elismervényt vezet. 

Átadás-átvételi elismervény a bélyegző lenyomata alatt fel kell tüntetni: 

· a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, 

· a bélyegző használatára jogosultak nevét, aláírását, 

· a bélyegző kiadásának dátumát, 

· a bélyegzőért felelős dolgozó nevét, aláírását. 

 

3. A szabályok betartása 
A szabályok következetes megtartásáért el kell érni, hogy az iratkezelés megbízhatóan segítse az 

ügyintézést, az intézményi feladatok szakszerű, gyors megoldását, a végzett munka ellenőrzését, és 

biztosítsa a történeti értékű dokumentumok megmaradását. 
 

 

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
1. Jelen szabályzat folyamatos karbantartása (a vonatkozó jogszabályok okozta változások 

átvezetése) az igazgatóhelyettes kötelessége. 

2. Jelen Iratkezelési Szabályzat az iskola Szervezeti és Működési szabályzatában leírt iratkezelési 

szabályzatot váltja fel, és 2006. év szeptember hó l. napjával lép hatályba. 

3. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi érintett dolgozójára, amelyet az 1. 

számú mellékletben lévő nyilatkozat aláírásával tudomásul vettek. 
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1. számú melléklet 
 

Az elektronikus iratkezelés szabályai 

 
1. Elektronikus küldemények átvétele és elosztása 

 

Az elektronikus levelek felbontását, megnyitását az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár végzi. Az 

elektronikus leveleket az igazgatói irodában található számítógépen kell felbontani. Az elektronikus 

levelek elolvasása után az igazgató illetve helyettese az iratkezelési szabályzat leírása alapján dönt 

az iratokról. Az igazgató, annak távollétében az igazgatóhelyettes a küldeményeket szortírozzák, és 

a címzetthez továbbítják. Az elosztást, iktatást igénylő iratokat ki kell nyomtatni és kinyomtatott 

formában kerülnek a címzett pedagógushoz, illetve az ügyviteli alkalmazotthoz iktatás céljából. 

 

2. Elektronikus küldemények nyilvántartása 

 

Az iktatandó iratokhoz, - ha azok az elektronikus levélben mellékletként érkeztek – ki kell 

nyomtatni és az adott irathoz hozzá kell csatolni az elektronikus levél fejlécét, amely tartalmazza az 

e-mail kézbesítési adatait (feladó, címzett, elküldés ideje, tárgy stb.). Az így kinyomtatott, és 

melléklettel ellátott irat az iratkezelési szabályzatban a papíralapú iratokkal megegyező eljárásban 

kell részesíteni. A papíralapon iktatott elektronikus úton érkező iratokat tartalmazó  

e-mail-okat az igazgatói szobában lévő számítógépen külön mappában is el kell menteni. A 

mappában összegyűlt elektronikus leveleket évente egyszer az iktatókönyv lezárásával egy időben 

elektronikus adathordozóra (CD lemez, Floppy) el kell menteni és az iktatókönyv mellékleteként az 

iktatókönyvvel együtt tárolni. 

 

3. Az elektronikus iratok továbbítása, postázása 

 

Elektronikus levél küldése az iskolából bármelyik számítógépről lehetséges. Amennyiben iktatást 

igénylő irat küldése történik – bármelyik számítógépről – úgy azt az iratkezelés papíralapú irataira 

vonatkozó szabályok szerint a fogadott elektronikus postákkal megegyező módon iktatni 

szükséges. 

Bármely számítógépről küldött iktatás igénylő irat e-mail-ját az igazgatói irodában lévő 

számítógépen lévő, külön erre a célra létrehozott mappában kell elhelyezni. A mappában összegyűlt 

elektronikus leveleket évente egyszer az iktatókönyv lezárásával egy időben elektronikus 

adathordozóra (CD lemez, Floppy) el kell menteni és az iktatókönyv mellékleteként az 

iktatókönyvvel együtt tárolni. 

 

Megjegyzés: A tanulói adatnyilvántartást az igazgatóhelyettes az irodájában elhelyezett 

számítógépen végzi, annak szabályait külön előírás tartalmazza. 
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2. számú melléklet 

Nyilatkozat 
a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 

A Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola* Iratkezelési Szabályzatát megismertem, annak 

előírásait magamra nézve kötelezőnek ismerem el, annak rendelkezéseit, szabályait következetesen 

megtartom, s a fentieket aláírásommal igazolom. 

 

Név      Aláírás 

1. ………………………………………. ………………………………………. 

2. ………………………………………. ………………………………………. 

3. ………………………………………. ………………………………………. 

4. ………………………………………. ………………………………………. 

5. ………………………………………. ………………………………………. 

6. ………………………………………. ………………………………………. 

7. ………………………………………. ………………………………………. 

8. ………………………………………. ………………………………………. 

9. ………………………………………. ………………………………………. 

10. ………………………………………. ………………………………………. 

11. ………………………………………. ………………………………………. 

12. ………………………………………. ………………………………………. 

13. ………………………………………. ………………………………………. 

14. ………………………………………. ………………………………………. 

15. ………………………………………. ………………………………………. 

16. ………………………………………. ………………………………………. 

17. ………………………………………. ………………………………………. 

18. ………………………………………. ………………………………………. 

19. ………………………………………. ………………………………………. 

20. ………………………………………. ………………………………………. 

21. ………………………………………. ………………………………………. 

22. ………………………………………. ………………………………………. 

23. ………………………………………. ………………………………………. 

24. ………………………………………. ………………………………………. 

25. ………………………………………. ………………………………………. 

26. ………………………………………. ………………………………………. 

27. ………………………………………. ………………………………………. 

28. ………………………………………. ………………………………………. 

29. ………………………………………. ………………………………………. 

30. ………………………………………. ………………………………………. 

31. ………………………………………. ………………………………………. 

32. ………………………………………. ………………………………………. 

33. ………………………………………. ………………………………………. 

34. ………………………………………. ………………………………………. 

35. ………………………………………. ………………………………………. 

36. ………………………………………. ………………………………………. 

37. ………………………………………. ………………………………………. 
………………………………………. ………………… 
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3. számú melléklet  

PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

NÉV:  

MUNKAKÖR: Tanító 

SZAKFELADAT:  

FEOR szám:  

Pedagógus azonosító:  

 

I. 

 

Iskolai végzettsége, szakképzettsége:  

         

Szakmai vezetője: az igazgatóhelyettes 

Közvetlen felettese: az igazgatóhelyettes 

Közvetlen beosztottja. - 

Heti munkaideje: 40 óra 

Napi munkaideje: 8 óra 

Munkavégzés helye: Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4965 Kölcse, Arany J. u. 1. sz. 

Heti kötelező óraszáma: 22-26 óra az éves tantárgyfelosztás szerint 

Órakedvezménye száma, oka: - 

Egyéb megbízatás:  

II. 

 

Jogszabályi hivatkozás: 

 

A munkaköri leírásban előírt célok, feladatok és felelősségek és kötelezettségek alapvető 

jogszabályi meghatározottságát a 2012. évi I. tv. 52. §, a 2011. évi CXC. Tv. 62. § (1), (2) és a 63. 

§-a, a 326/2013. (VIII:31.) Korm. rendelet 17. §, 18. §, 19. §-a valamint a 20/2012. (VIII. 31. ) 

EMMI rendelet XV. fejezet 57-58. rész rendelkezései biztosítják. 

 

A munkakör célja: 

- Az iskoláztatás 1-4 évfolyamán a gyerekek iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk 

és feladattudatuk kialakítása, az alapkészségek szilárd megalapozása és fejlesztése. 

- Az egészséges életmódnak megfelelő szokások kialakítása, a követelmények 

megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. 

- A helyi pedagógiai program (HPP) alapelveinek képviselete, a programban kitűzött célok és 

meghatározott feladatok teljesítése. 
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- A tantárgyfelosztásban meghatározott osztály vezetése, az informatika tantárgy kivételével 

az osztály kötelező tantárgyainak tanítása. 

- Szakmai munkaközösség vezetőjeként az intézményben folyó nevelőmunka szakmai 

színvonalának javítása, hatékony és egységes pedagógiai módszerének elterjesztése az 1-4 

évfolyamon tanítók körében 

- Az intézményvezetés segítése az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszába 

folyó szakmai munka tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében és értékelésében. 

 

A munkakör kiemelt feladatai, felelősségek 

 

- Munkáját felelőséggel, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése 

érdekében, a nevelőtestület tagjaival és a szülőkkel együttműködve végzi. 

- Betartja a kapcsolódó jogszabályok, a HPP, az SZMSZ és az éves munkaterv előírásait. 

- Tanítási és tanítási órán kívüli foglalkozásra történő beosztását a tanév tantárgyfelosztása, 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozások idejét a tanév érvényes órarendje tartalmazza.  

- Munkaidejének a neveléssel-oktatással órákkal le nem kötött részében elvégzi a felettese(i) 

által számára kijelölt feladatokat, tevékenységeket. Így különösen beosztás szerint 

felügyeletet biztosít a tanulók délutáni tevékenységei alkalmával.  

- Napi munkavégzéséről köteles a munkáltató által meghatározottak szerint munkaidő-

nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak napi bontásban tartalmaznia kell a tanítási és 

tanítási órán kívüli foglalkozások számát, valamint a munkaidő keretében az intézményben 

a vezető által előírt neveléssel-oktatással le nem kötött időben ellátott feladatokat. 

- Nevelő-oktató munkájához maga választja meg a felhasználni és előírni kívánt 

taneszközöket (felszereléseket) és módszereket. Választásának azonban összhangban kell 

lennie a nevelőtestület által kialakított pedagógiai koncepcióval, valamint a 

dokumentumban rögzített eljárásokkal. 

- Tanév elején a követelményeket és az előző évi méréseket figyelembe véve (kivéve az első 

évfolyamon) a képességek fejlesztését célzó tanmeneteket készít/választ, melyet a 

munkatervben rögzítettek szerint bemutat. 

- Tanítási óráira a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül. Az óra előkészítése 

érdekében tevékenységet végez, nagy gondot fordít a gyerekek életkori sajátosságainak 

megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra. A tanítási órákat és foglalkozásokat szakszerűen, a 

meghatározott időben és időtartamban megtartja. 
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- Óráin kiemelt figyelmet fordít a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére. Ez 

alapján differenciált foglalkoztatást valósít meg, a tanulók személyiségének fejlesztését 

személyre szabott feladatokkal szolgálja ( felzárkóztat és tehetséget gondoz). 

- Szükség esetén időben szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. Javaslatot tesz arra, 

hogy tanulója a továbbhaladás érdekében egyéni foglalkozáson vegyen részt. 

- A tantárgyfelosztásban rögzített időtartamban egyéni foglalkozást vezet. Ehhez személyre 

szabott fejlesztési tervvel rendelkezik. A foglalkozásokat az órarendben rögzített 

időpontban megtartja, azt megfelelően dokumentálja. 

- Írásbeli felmérőt a HPP-ben meghatározottak szerint íratja, javítja és értékeli. 

- Házi feladatot a HPP rendelkezései szerint adhat, melyet rendszeresen ellenőrizni és 

értékelni köteles. 

- A HPP-ben előírtak szerint ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményét. A tanulók 

feladatteljesítését rendszeresen javítja. A tartalom értékelése mellett kiemelt figyelmet fordít 

a tanulói munkák rendezett külalakja iránti igény kialakítására. Gondot fordít a helyes 

tanulási módszerek elsajátíttatására. 

- A tanítás során kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek fejlesztését. 

- Meghatározó szerepe van a gyerekek tanuláshoz való viszonyának kialakításában. Feladata 

a tanulás megszerettetése, a gyerekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése. 

- Felelős azért, hogy a tanulók harmonikus fejlődésének iskolai feltételei biztosítottak 

legyenek. Gondoskodik az egészséges szellemi és fizikai megterhelés egyensúlyáról; arról, 

hogy a gyerekek kikapcsolódhassanak, játékos testmozgást végezzenek, minden nap 

megfelelő időt tölthessenek a szabad levegőn. 

- A gyerekek tanulmányi fejlődését sokoldalú szemléltetéssel is szolgálja. Szakmai 

munkaközösség vezetőjével történt egyeztetés után maga gondoskodik a szemléltető-és 

technikai eszközök tárolásáról, épségük megőrzéséről. 

- Fokozatosan szoktatja a tanulókat az iskolai élet szabályaira. Tanév elején ismerteti, és 

közben rendszeresen ismétli és ismételteti a Házirend, a Tanulói és gyermekbalesetek 

megelőzése érdekében tett intézkedések, valamint a Tűz és bombariadó terv valamennyi 

pontját. A szabályokhoz, szabályzatokhoz a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe 

vételével magyarázatokat fűz és meggyőződik arról, hogy a tanulók ismerik, értik és 

alkalmazni is tudják az előírásokat. 

- A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait. Különös figyelmet fordít a szocializációs hátrányokkal rendelkező 

gyerekek iránt, őket, a felzárkóztatás érdekében folyamatosan neveli, tevékenykedteti. 
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Tiszteli a gyerekek emberi méltóságát és a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól 

is. 

- A HPP-ben és az éves munkatervben meghatározott, osztályához kapcsolódó szabadidős 

programok, rendezvények, versenyek és események megszervezésében és lebonyolításában 

aktív szerepet vállal. Köteles valamennyi közös iskolai rendezvényen részt venni, az 

elfogadott munkatervben rögzített feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni. 

- A nevelőtestület tagjaként köteles részt venni a nevelőtestület munkájában. Jelen kell lennie 

az értekezleteken, megbeszéléseken, joga van véleményével hozzájárulni a közös 

döntéshez. 

- Köteles tanítási órája kezdete előtt legalább 15 perccel munkára képes állapotban az 

intézményben megjelenni. 

- Munkaideje alatt tilos szeszesitalt fogyasztania és dohányoznia.  

- Munkaidejében a tanítási órák és foglalkozások közti szünetei alatt ügyeleti feladatot lát el 

beosztás szerint.  

- Szükség szerint – az iskolavezetés utasítására – helyettesítést végez. A helyettesítésről a 

munkaidő nyilvántartás összegzése során készít kimutatást, melyet az igazgatóhelyettesnek 

ad át. 

- Pedagógusként kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának gyarapítása, módszertani 

kultúrájának fejlesztése. A munkáltató rendelkezései szerint szakmai tanácskozáson vesz 

részt, bemutató tanítást végez. Jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a kötelező 

pedagógus továbbképzéseken. 

- Az intézményvezetéstől kapott megbízás alapján felelős vezetője az osztálynak. Feladata a 

tanulók személyiségének alapos és sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, 

közösségi tevékenységük irányítása, önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó 

képességük megalapozása. 

- Osztályában végrehajtja a hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és 

integrációs programból adódó feladatokat. 

- Törekszik a gyerekek családi és szociális körülményeinek alapos megismerésére. A 

szülőkkel folyamatosan együttműködik, illetve az iskola és a szülő együttműködésére 

késztet. Szükség szerint családlátogatást végez. 

- A szülőt gyermeke tanulmányi előmeneteléről elsősorban a tájékoztató füzet és ellenőrző 

könyv útján rendszeresen tájékoztatja. A tájékoztatás módja, formája és jellege feleljen meg 

a HPP vonatkozó előírásainak. A szülői aláírások meglétét rendszeresen ellenőrzi. 
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- Kiemelt kapcsolatot tart az osztálya gyermekeit tanító nevelőkkel: választható órákat tartó 

szaktanárokkal, tanítókkal, a napközis nevelővel és a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel. 

- A HPP-ben meghatározottak szerint szervezi és vezeti osztálya kötelező tanulmányi 

kirándulását. 

- Osztályáról a HPP-ben előírtak szerint félévkor és tanév végén írásos értékelést készít. 

- Aktívan részt vesz az alsós szakmai munkaközösség tevékenységeiben. 

- Az osztályozó értekezleten szóbeli tájékoztatót ad a tanulók teljesítményéről a tanulmányi 

munkát a magatartást és a szorgalmat illetően. 

- Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya 

szabadidős rendezvényeit oly módon, hogy tanítványaiban kialakuljon a szabadidő kulturált 

és tartalmas eltöltésének igénye. 

- Rendszeresen ellenőrzi osztályterme rendjét, tisztaságát, a berendezési tárgyak épségének 

megőrzését, a tanulói szekrények rendjét, tisztaságát. 

- Szükség szerint, de évente legalább két alkalommal szülői értekezletet, havonta fogadóórát 

tart. 

- Megismerteti a szülőkkel az iskola legfontosabb dokumentumait: a HPP és az SZMSZ 

kivonatát, a Házirendet és a Tanuló és gyermekbalesetek elkerülése érdekében hozott 

intézkedések valamennyi pontját. Felhívja a szülők figyelmét, hogy az alapdokumentumok 

az intézmény könyvtárában teljes terjedelemben megtalálhatók. 

- A titoktartási és adatkezelési szabályok betartása mellett folyamatosan tájékoztatja a 

szülőket a gyermek magatartásának és szorgalmának értékeléséről, az iskolai szabályzatban 

rögzítettek szerint alkalmazza a dicséret és elmarasztalás különböző formáit, fokozatait. 

- Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit. Felel az osztálynapló szabályszerű 

naprakész vezetéséért, a tanulói törzslap és bizonyítvány valóságnak megfelelő adataiért. 

- Nyilvántartja a tanulói hiányzásokat. Szükség szerint felszólít és szabálysértési eljárás 

megindítását kezdeményezi. A tanuló 250 órát meghaladó hiányzását haladéktalanul jelenti 

az igazgatónak.  

- Adatokat szolgáltat az iskolai statisztika elkészítéséhez. 

- Az alsós szakmai munkaközösség vezetőjeként irányítja a munkaközösség tevékenységét, 

felelős a szakmai munka színvonaláért. 

- Szakterületének megfelelően kiveszi részét -  a munkaközösséggel együtt – a HPP és a helyi 

tanterv kidolgozásában, módosításában, illetve a dokumentumban meghatározottak 

végrehajtásában. 

- Alkotó módon közreműködik az iskolai szabályzatok elkészítésében, módosításában. 
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- Egységes nevelői követelményrendszer kialakítására és alkalmazására törekszik, a 

munkaközösség tagjait erre ösztönzi. 

- Szakmai pályázatok elkészítésében közreműködik. 

- Ellenőrzi és értékeli a szakmai munkaközösség tagjainak munkáját, fokozott figyelemmel 

segíti a pályakezdő vagy első ízben osztálytanítói feladatot kapó nevelő munkáját. 

- Kiemelt figyelmet fordít az iskola és az óvodák közötti, valamint az iskola és a nevelési 

tanácsadó közötti folyamatos és tartalmas kapcsolat megvalósítására, a munkatervben és az 

együttműködési tervben foglaltak végrehajtására. 

- A félévi és tanév végi értékeléshez az értekezletet megelőzően 10 nappal a munkaközösség 

szakmai munkájáról értékelést ad át az intézmény vezetőjének. 

- Elvégzi az IMIP vezetői ellenőrzés folyamatában meghatározott ellenőrzéseket, az erről 

készült értékelést határidőre átadja az intézményvezetőnek. 

- Az alsós szertár vezetője. Felelős a szertárban nyilvántartott szakmai-és szemléltető 

eszközök meglétéért, illetve az eszközök nevelők részére történő átadásának 

dokumentálásáért. Szakmai vezetőként jogosult a korszerűtlen vagy szerepe betöltésére 

alkalmatlan eszközök selejtezését kezdeményezni. 

- Tanév elején a tanulók életkori sajátosságait és a csoport összetételét figyelembe véve 

foglalkozási tervet (tanmenetet) készít/választ, amelyet a munkatervben rögzítettek szerint 

bemutat.  

- A tanítási órák, foglalkozások megtartására rendszeresen felkészül. A tanítási órák, 

foglalkozások előkészítése érdekében óratervet/óravázlatot készít és egyéb tevékenységeket 

végez. A foglalkozásokat szakszerűen, a meghatározott időben és időtartamban megtartja. 

- Fontosabb feladata a tanulók másnapra történő felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás 

feltételeinek megteremtése. 

- Gondoskodik arról, hogy a tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak, az írásbeli 

házi feladatot maradéktalanul elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden esetben, minőségileg 

lehetőség szerint ellenőrzi. A házi feladat elkészítésénél és az önálló tanulás elrendelésénél 

fokozott figyelmet kell fordítania a HPP vonatkozó előírásainak betartására. 

- A foglalkozási tervben foglaltak szerint biztosítja a szabadidő fejlesztő hatású 

tevékenységekkel történő eltöltését.  

- Az iskolaotthonos foglalkozások ideje alatt az osztály tanulmányi munkájáért, az 

étkeztetésért, szabadidős tevékenységéért, a tanulók felügyeletéért, a gyerekek testi 

épségének megőrzéséért a iskolaotthoni nevelő a felelős. A foglalkozásokon és a 

szünetekben a nevelő látóköréből a csoport tanulói csak a nevelő tudtával, engedélyével és 
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csak indokolt esetben (pl. uzsonna felelősök, más foglalkozáson vannak stb.) kerülhetnek 

ki. Ennek megvalósításáról, illetve betartásáról és betartatásáról minden esetben a 

nevelőnek kell gondoskodni. 

- Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök 

tárolásáról, állaguk megőrzéséről. 

- Fontos szerepe van a gyerekek tanuláshoz való viszonyának alakításában. Feladata a tanulás 

megszerettetése, a spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése. A gyerekek ösztönzésére 

motiváló hatású értékelési rendszert dolgoz ki, melyet rendszeresen alkalmaz. 

- Az egyéni Feladattervben rögzítettek szerint részt vesz az integrációs pedagógiai rendszer 

(IPR) intézményi működtetésében. A vállalt feladatokat, az elvárt dokumentációs munkával 

egyetemben köteles megfelelő szakmai színvonalon teljesíteni. A feladatterv időarányos 

teljesítése esetén az intézményvezető által meghatározott kiegészítő illetmény illeti meg. 

- Szabadságolása a jogszabályokban meghatározott rend szerint történik. 

A munkaköri leírásban meghatározottakon túl munkaidejében köteles elvégezni azokat a 

munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amellyel az intézmény vezetője vagy helyettese megbízza.  

Teljesítményértékelés:  

- Minősítés. Minősítési szakvizsga alkalmával a minősítési eljárás keretében. 

Jelen munkaköri leírás 20………………-én lép hatályba, ezzel egyidőben a korábbi munkaköri 

leírás érvényét veszti. 

 

Kölcse, ………………………………….. 

 

                                                                                             ……………………. 

                                                                                                   Igazgató 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat vállalom, elvégzését magamra nézve kötelezőnek elismerem. A 

munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kölcse, …………………….. 

 

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

                                                                                          

Munkavállaló/közalkalmazott 
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PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

NÉV:  

MUNKAKÖR: Tanár   

SZAKFELADAT:  

FEOR szám:  

PEDAGÓGUS AZONOSÍTÓ:  

 

I. 

 

Iskolai végzettsége, szakképzettsége:  

Szakmai vezetője: osztályfőnöki munkaközösség vezető 

Közvetlen felettese: az igazgatóhelyettes 

Közvetlen beosztottja. - 

Heti munkaideje: 40 óra 

Napi munkaideje: 8 óra 

Munkavégzés helye: Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4965 Kölcse, Arany J. u. 1. sz. 

Heti kötelező óraszáma: 22-26 óra az éves tantárgyfelosztás szerint 

Órakedvezménye száma, oka:  

Kötelező óraszámba beszámított feladata: osztályfőnök, szertár felelős 

 

II. 

 

Jogszabályi hivatkozás: 

A munkaköri leírásban előírt célok, feladatok és felelősségek és kötelezettségek alapvető 

jogszabályi meghatározottságát a 2012. évi I. tv. 52. §, a 2011. évi CXC. Tv. 62. § (1), (2) és a 63. 

§-a, a 326/2013. (VIII:31.) Korm. rendelet 17. §, 18. §, 19. §-a valamint a 20/2012. (VIII. 31. ) 

EMMI rendelet XV. fejezet 57-58. rész rendelkezései biztosítják. 

 

A munkakör célja: 

 

- A tantárgyfelosztásban meghatározott tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása. 

- A helyi pedagógiai program (HPP) alapelveinek képviselete, a programban kitűzött célok és 

meghatározott feladatok teljesítése. 
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- Osztályfőnökként a tantárgyfelosztásban meghatározott osztály vezetése, a tanulókat érő 

iskolai fejlesztő hatások koordinálása, a nevelési tényezők összefogása, az osztály közösségi 

életének szervezése. 

 

A munkakör kiemelt feladatai, felelősségek 

 

- Munkáját felelőséggel, a tanulók tudásának képességeinek és személyiségének fejlesztése 

érdekében, a nevelőtestület tagjaival és a szülőkkel együttműködve végzi. 

- Betartja a kapcsolódó jogszabályok, a HPP, az SZMSZ és az éves munkaterv előírásait. 

- Tanítási és tanítási órán kívüli foglalkozásra történő beosztását a tanév tantárgyfelosztása, 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozások idejét a tanév érvényes órarendje tartalmazza. 

- Munkaidejének a neveléssel-oktatással órákkal le nem kötött részében elvégzi a felettese(i) 

által számára kijelölt feladatokat, tevékenységeket. Így különösen beosztás szerint 

felügyeletet biztosít a tanulók délutáni tevékenységei alkalmával.  

- Napi munkavégzéséről köteles a munkáltató által meghatározottak szerint munkaidő-

nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak napi bontásban tartalmaznia kell a tanítási és 

tanítási órán kívüli foglalkozások számát, valamint a munkaidő keretében az intézményben 

a vezető által előírt neveléssel-oktatással le nem kötött időben ellátott feladatokat. 

- Nevelő-oktató munkájához maga választja meg a felhasználni és előírni kívánt 

taneszközöket (felszereléseket) és módszereket. Választásának azonban összhangban kell 

lennie a nevelőtestület által kialakított pedagógiai koncepcióval, valamint a 

dokumentumban rögzített eljárásokkal. 

- Tanév elején a követelményeket és az előző évi méréseket figyelembe véve, a képességek 

fejlesztését célzó tanmenetet készít/választ, melyet a munkatervben meghatározottak szerint 

bemutat. 

- Az éves tantárgyfelosztás és órarend szerint tanítást végez. Tanítási óráira és tanórán kívüli 

foglalkozásaira rendszeresen felkészül, az óra előkészítése érdekében tevékenységet végez. 

A tanítási órákat és foglalkozásokat szakszerűen a meghatározott időben és időtartamban 

megtartja. 

- Az általa tanított tantárgy tanításáról-tanulásáról a félévi és tanév végi osztályértékeléshez 

rövid írásos tájékoztatót ad át az osztályfőnöknek. 

- Óráin kiemelt figyelmet fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, fejlesztésüket 

optimális szintű személyre szabott feladatokkal szolgálja (felzárkóztat és tehetséget 

gondoz). 

- Munkája során kihasználja a rendelkezésre álló tan-és szemléltető eszközöket. 
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- A szülőt gyermeke tanulmányi előmeneteléről elsősorban az ellenőrző könyv útján 

rendszeresen tájékoztatja. 

- A tantárgyfelosztásban rögzített megbízás alapján szakkört vezet, tehetséget gondoz, melyet 

szabályszerűen adminisztrál. 

- A HPP-ben előírtak szerint ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményét, eközben gondot 

fordít arra, hogy a szóbeli és írásbeli számonkérés egyensúlyban legyen. 

- Az írásbeli felmérőt és témazáró dolgozatokat a HPP-ben, meghatározottak szerint íratja, 

javítja és értékeli. 

- Házi feladatot a HPP rendelkezései szerint adhat, melyek teljesítését rendszeresen ellenőriz 

és értékelni köteles. Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

- A HPP-ben és az éves munkatervben, meghatározott – főként szaktárgyához kapcsolódó – 

szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal. 

- A nevelőtestület tagjaként köteles részt venni a nevelőtestület munkájában. Jelen kell lennie 

az értekezleteken, megbeszéléseken; joga van véleményével hozzájárulni a közös 

döntéshez. 

- Köteles valamennyi közös iskolai rendezvényen részt venni, az elfogadott munkatervben 

rögzített feladatot (feladatokat) legjobb tudása szerint elvégezni. 

- Köteles tanítási órája kezdete előtt legalább 15 perccel munkára képes állapotban az 

intézményben megjelenni. 

- Munkaideje alatt tilos szeszesitalt fogyasztania, dohányoznia. 

- Munkaidejében a tanítási órák és foglalkozások közti szünetei alatt ügyeleti feladatot lát el 

beosztás szerint.  

- Szükség szerint – az iskolavezetés utasítására – helyettesítést végez. A helyettesítésről a 

munkaidő nyilvántartás összegzése során készít kimutatást, melyet az igazgatóhelyettesnek 

ad át. 

- Pedagógusként kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának gyarapítása, módszertani 

kultúrájának fejlesztése. A munkáltató rendelkezései szerint szakmai tanácskozáson vesz 

részt, bemutató tanítást végez. Jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a kötelező 

pedagógus továbbképzéseken. 

- Az intézményvezetéstől kapott megbízás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el. 

- Felelős vezetője a rábízott osztálynak. Feladata a tanulók személyiségének alapos és 

sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, 

önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó képességük folyamatos fejlesztése. 
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- Osztályában vezeti a hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és integrációs 

programjában meghatározott feladatok végrehajtását, szaktanárként pedig közreműködik e 

feladatok más osztályban történő teljesítéséhez. 

- Törekszik a tanulók családi és szociális körülményeinek alapos megismerésére. A szülőkkel 

folyamatosan együttműködik, ill. az iskola és a szülő együttműködésére késztet. Szükség 

szerint családlátogatást végez. 

- Kiemelt kapcsolatot tart az osztálya gyermekeit tanító nevelőkkel: választható órákat tartó 

szaktanárokkal, tanítókkal, a napközis nevelővel és a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel. 

- Szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente két alkalommal osztálya tanítási óráit 

látogatja. Észrevételeit, tapasztalatait, az esetleges konfliktusok kezelési lehetőségeit az 

érintett nevelőkkel megbeszéli. 

- Osztályáról a HPP-ben előírtak szerint félévkor és tanév végén írásos értékelést készít. 

Ehhez – tapasztalatai mellett- a szaktanárok írásos értékelését használja fel. 

- Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységeiben. 

- Osztályfőnöki órákon folyó irányított beszélgetések a pedagógusi program alapelvei szerint 

teljesülnek. 

- Az osztályozó értekezleten tájékoztatót ad a tanulók tanulmányi teljesítményéről. A 

magatartása és szorgalma megállapítására az évközi érdemjegyek alapján javaslatot tesz. 

- Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya 

szabadidős rendezvényeit oly módon, hogy tanítványaiban kialakuljon a szabadidő kulturált 

és tartalmas eltöltésének igénye. 

- Rendszeresen ellenőrzi osztályterme rendjét, tisztaságát, a berendezési tárgyak épségének 

megőrzését, a tanulói szekrények rendjét, tisztaságát. 

- Tanév elején ismerteti a Házirend, a Tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett 

intézkedések, valamint a Tűz-és bombariadó terv valamennyi pontját. Meggyőződik arról, 

hogy az osztály tanulói ismerik, értik és alkalmazzák az előírásokat.  

- Szükség szerint, de évente legalább két alkalommal szülői értekezletet, havonta fogadóórát 

tart 

- Részt vesz az eltérő tantervű tanulók nevelésében, oktatásában. Gondoskodik az általa 

tanított tantárgy (tantárgyak ismeretanyagának elsajátíttatásáról. Törekszik az egyszerű, 

könnyen érthető ismertetésre, magyarázatra. A számonkérés az eltérő tantervben foglaltak 

szerint történjen. 

- Megismerteti a szülőkkel az iskola legfontosabb dokumentumait: a HPP az IMIP és az 

SZMSZ kivonatát, a Házirendet és a Tanuló és gyermekbalesetek elkerülése érdekében 
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hozott intézkedések valamennyi pontját. Felhívja a szülők figyelmét, hogy az 

alapdokumentumok az intézmény könyvtárában teljes terjedelemben megtalálhatók. 

- A titoktartási és adatkezelési szabályok betartása mellett folyamatosan tájékoztatja a 

szülőket a gyermek magatartásának és szorgalmának értékeléséről, az iskolai szabályzatban 

rögzítettek szerint alkalmazza a dicséret és elmarasztalás különböző formáit, fokozatait. 

- A tanulók ellenőrző könyvének bejegyzéseit rendszeresen ellenőrzi, az osztálynaplóba 

beírtakkal összeveti. Ellenőrzi a szülői aláírások meglétét. 

- Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit. Felel az osztálynapló szabályszerű 

naprakész vezetéséért, a tanulói törzslap és bizonyítvány valóságnak megfelelő adataiért. 

- Nyilvántartja a tanulói hiányzásokat. Szükség szerint felszólít és szabálysértési eljárás 

megindítását kezdeményezi. A tanuló 250 órát meghaladó hiányzását haladéktalanul jelenti 

az igazgatónak.  

- Adatokat szolgáltat az iskolai statisztika elkészítéséhez. 

- Az egyéni Feladattervben rögzítettek szerint részt vesz az integrációs pedagógiai rendszer 

(IPR) intézményi működtetésében. A vállalt feladatokat, az elvárt dokumentációs munkával 

egyetemben köteles megfelelő szakmai színvonalon teljesíteni. A feladatterv időarányos 

teljesítése esetén az intézményvezető által meghatározott kiegészítő illetmény illeti meg. 

- Szabadságolása a jogszabályokban meghatározott rend szerint történik. 

- A munkaköri leírásban meghatározottakon túl munkaidejében köteles elvégezni azokat a 

munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amellyel az intézmény vezetője vagy helyettese 

megbízza. 

 

Teljesítményértékelés:  

- Minősítés. Minősítési szakvizsga alkalmával a minősítési eljárás keretében. 

Jelen munkaköri leírás 201……………-én lép hatályba, ezzel egyidőben a korábbi munkaköri 

leírás érvényét veszti. 

Kölcse, 2013. ……………………………….. 

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

                                                                                                   Igazgató 

A munkaköri leírásban foglaltakat vállalom, elvégzését magamra nézve kötelezőnek elismerem. A 

munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kölcse, …………………….. 

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

Munkavállaló/közalkalmazott 


