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1

Általános rendelkezések

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény
szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket
jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és
feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és
hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:














2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről
2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról
és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
hatályon kívül helyezéséről
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,
megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők is megtekinthetik az intézményvezetői irodában munkaidőben, továbbá az
intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2022.
augusztus 22-i határozatával fogadta el.
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2

Az intézmény adatai, munkarendje

Az intézmény neve, szakmai alapdokumentum (alapító okirat)
Az intézmény neve: Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Székhelye: 4225 Debrecen, Józsakert u. 9.
Telephelye: 4225 Debrecen, Alsójózsai u.8.
Oktatási azonosítója: 031103
Egység kódja: HA 3501
Az alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.3.
Fenntartó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Az intézményt működtető neve: Debreceni Tankerületi Központ
Fenntartó székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Az intézmény alapításának időpontja: 1925
Az intézmény jogállása: 8 évfolyamos általános iskola
Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó javaslata alapján,
az Emberi Erőforrás minisztere által kinevezett intézményvezető látja el.
Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési
szervvel nem rendelkezik.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
4225 Debrecen, Józsakert u. 9.
Helyrajzi száma: 27190
Hasznos alapterület: 1941 nm
Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog
4225 Debrecen, Alsójózsai u. 8.
Helyrajzi száma: 27585
Hasznos alapterülete: 555,65 nm
Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog

2.1 Az intézmény munkarendje

2.2 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia
abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű
délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az intézményvezető vagy helyettese közül
legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 14.00 óra

5

között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és
aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.

2.3 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
Az intézményben dolgozó pedagógusok munkaideje kötött és kötetlen munkaidőből áll. A
kötött munkaidő nevelési-oktatási feladatokkal lekötött és le nem kötött munkaidőrészekből áll,
melynek tartalmát az iskola intézményvezetője határozza meg az egyedi munkaköri leírás
függelékében rögzítettek szerint. A tanulókkal való közvetlen foglalkozások tartalmát a
tantárgyfelosztás – és az annak alapján készített – órarend határozza meg. A pedagógusok napi
munkarendjét, ezen belül a felügyeleti és a helyettesítési rendet az intézményvezető, illetve az
intézmény-vezetőhelyettes (a továbbiakban együtt: iskolavezetés) állapítják meg. A tényleges
napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni a munkaközösség-vezetőknek,
továbbá a közalkalmazotti tanácsnak a javaslatait a tanórákra és az egyéb foglalkozásokra
elkészített óra- és foglalkozási rend, valamint az ügyeleti beosztás függvényében.
A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanórák cseréjét az illetékes
intézményvezető-helyettessel való egyeztetés után az intézményvezető engedélyezheti.
A pedagógus kérésére a munkajogi jogszabályokban biztosított munkavégzés alóli mentesülés,
szabadság, valamint munkaidő-kedvezmény kiadását az intézményvezető-helyettesekkel való
egyeztetés után az intézményvezető biztosítja.
A hiányzó pedagógus helyettesítését lehetőség szerint szakos pedagógussal kell megoldani.
Valamennyi pedagógus köteles tanmeneteit és foglalkozási terveit a szakmai munkaközösségvezetőjéhez eljuttatni, illetve a tanári szobában hozzáférhetővé tenni annak érdekében, hogy
távolmaradása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti
előrehaladást.
A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli,
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy
intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők
rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke és az
figyelembevételével.

nevelő-oktató munkával összefüggő
kijelölést az intézményvezető adja az
javaslatainak meghallgatása után a
egyenletes munkaterhelés elveinek

Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét – az alkalomhoz illő
öltözetben – kötelező.
A pedagógus kötelessége az iskolán kívül szervezett programokon felelni a tanulók testi
épségéért, a megfelelő fegyelemért. Ha a rendezvény anyagi kihatással is jár, köteles a szülőknek
elszámolni a kifizetést hitelesen igazoló számlákkal a befizetett összeg felhasználásáról. Ha a
rendezvényen súlyos rendbontás vagy baleset történik, köteles arról értesíteni az iskola
intézményvezetőjét és a szülőket, valamint – szükség esetén – orvosi ellátásról a helyszínen
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gondoskodni. A rendezvényen részt vevő tanulók folyamatos felügyelete is a kísérő pedagógus
kötelessége.

2.3.1 A kötött munkaidőben (22-26 órában) ellátott feladatok az alábbiak:
a tanítási órák megtartása
a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
osztályfőnöki feladatok ellátása,
iskolai sportköri foglalkozások,
énekkar, szakkörök vezetése,
differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás,
felzárkóztatás, előkészítők stb.),
g) magántanuló felkészítésének segítése,
h) könyvtárosi feladatok.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 intézményvezető
rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.

2.3.2 A kötött munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása,
dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
a pótlékkal és/vagy órakedvezménnyel elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösségvezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
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r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,
részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

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 2.3.1. szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike
a 2.3.2. szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, g, l, m, p, r, u, w
pontokban leírtak.

Az intézményen kívül végezhető feladatok:
 a 2.3.2. szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, g, l, m, p, r, u, 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 lépett meghatározott kötött
munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus
maga dönt.

2.4 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 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.
A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak
helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát
lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az
intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője
helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet
meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az intézményvezető-helyetteshez
eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a
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tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját
követő 3. munkanapon le kell adni az intézményvezető-helyettes irodájában.
Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy az intézményvezető-helyettestől
kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a
tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák
(foglalkozások) elcserélését az intézményvezető-helyettes engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint
– szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust szakszerűen helyettesít és
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.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja
az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.
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.
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 nevelőoktató munkával összefüggő további feladatokból áll, melyeket a KRÉTA rendszerben
rögzítenek.
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 elrendeli a jelenléti ív vezetését, melyet
havonta ellenőriz.

2.5 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával
az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri
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leírásukat az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes közösen 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 napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető szóbeli
vagy írásos utasításával történik.
Az intézmény nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottai
- iskolatitkár
- rendszergazda
- pedagógiai asszisztens

2.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező
tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (intézményvezetői engedéllyel) azok előtt
szervezhetők.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben
kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában 14.00 óráig be
kell fejezni.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási
órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető tehet. A
kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető-helyettes által előre
engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél
kevésbé zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák
(engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, rendkívüli
esetben.
A tanítás 7.45 órakor kezdődik. A tanítási órák 45 percesek, a szünetek idejét, valamint a
tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg.

2.7 Az osztályozó vizsga rendje
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha:
a) az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
b) az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
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c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a
nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
e) átvételnél az iskola intézményvezetője előírja,
f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az a), b), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható
tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga
kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az intézményvezető-helyettesnél a vizsgára
jelentkezni. Az intézményvezető-helyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a
vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.

2.8 Az intézmény nyitvatartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola épülete szorgalmi időben reggel 6.00 órától van nyitva. A köznevelési feladatellátás
időtartama reggel 6.30 órától 17.15 óráig tart. A takarítást ezt követően 19.00 óráig kell
elvégezni. A bérlők és az iskolai szintű rendezvények utáni takarítás maximum 21.00 óráig tart.
Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint van nyitva munkanapokon 7.00 –
15.00-ig. Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában
– zárva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az
intézményvezető ad engedélyt, a fenntartóval történt előzetes egyeztetés alapján. Pedagógus
ügyelet tanítási napokon reggel 06.30-17.15-ig van az intézményben.
A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az
iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak
kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.
Szülők a gyerekeiket a tanítási órák megkezdése előtt csak az épület bejáratáig kísérhetik be.
Ez alól kivételt képez az 1. osztályos gyerekek szeptemberi 2 hetes szoktatási időszaka, amikor
az osztályteremig kísérhetik gyerekeiket.
A gyerekekre várakozás is csak a bejárat előtt lehetséges.
A tantermekbe szülők és más az intézménnyel nem jogviszonyban álló személyek engedély
nélkül nem mehetnek be. Engedélyt az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes adhat.
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2.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket Magyarország
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió
zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét,
számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási
órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást
tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének
használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a
házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a
pedagógusok számára kötelező.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően –
az intézmény működtetését biztosító munkavállalójának (takarító, karbantartó, gondnok)
feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az intézményvezetőhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.
Az iskolához nem tartozó külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről szóló
megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben a fenntartó képviselőjével történt
egyeztetést követően. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési
felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskolai munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályzatban foglaltakat.

2.10 A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú
területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe
látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai
rendezvényeken a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az
iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában,
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iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas
szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedik be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a
távollétet igazolatlannak tekintik.
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos.
A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény vezetője.

2.11 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi
tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a
figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére.
A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak
veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás
megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen
tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, technika testnevelés. Az oktatás
megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes
balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a
tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő
tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak
tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető
pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni!
A tanulóbalesetek bejelentése a tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek
jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a központi rendszerbe történő megküldését az
intézményvezető által megbízott felelős végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény működtető által megbízott munkavédelemre
szakosodott személy. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való
részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű
eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása
az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez
kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem technikai jellegű
pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.
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2.12 A mindennapos testnevelés szervezése
Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz minden
évfolyamon.
Az alábbi sportolási lehetőséget biztosítjuk még:


a tanulók részére a délutáni időszakban a diáksportkörben választott sportágban heti 2-2
órában foglalkozáson vehetnek részt, a választható sportágakat az intézmény
intézményvezetője a tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza.
A diáksportkör a tanulók részére az egészséges életmód, és a délután hasznos eltöltését
szolgálja.

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve,
amelyet az iskola intézményvezetője a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A
feladatok megoldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges
erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke a tanév
végén beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola
vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a
diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.

2.13 A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái és
időkeretei
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb
foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és
helyettese rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról
naplót kell vezetni.


Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza
a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola
tanulói a házirend, az SZMSZ és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben
kötelesek megjelenni.



A tehetséggondozás keretéül szolgáló szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a
munkaközösség-vezetők és az intézményvezető egyeztetése után lehet meghirdetni, az
iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével.
Ezek vezetőit az
intézményvezető bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika szerint
történnek, erről, időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni. A szakkörbe való
jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő az előre kiküldött jelentkezési
lapon visszajelez. A jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri aktivitás tükröződhet a
tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök térítésmentesek.
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A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza.
A tanulók intézményi, városi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a
felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az
intézményvezető-helyettes felelősek.



A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése, és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által megbízott
pedagógus tartja.



Az iskola énekkara a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik, vezetője
az intézményvezető által megbízott kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös
éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de a kulturális rendezvények színesítését is
szolgálja. Az énekkarba való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára történik. Az
énekkarból való kilépést a szülő írásban, a kilépés indoklásával a kórusvezetőtől kérheti.



A délutáni tanulási foglalkozások (napközi) a tanórákra való felkészülést segítik. A
foglalkozásról való eltávozás csak a szülő tájékoztatóba beírt kérelme alapján történhet a
foglalkozást tartó pedagógus engedélyével.



A képességfejlesztés célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez
való felzárkózás. A képességfejlesztés órarendbe illesztett időpontban a szaktanárral,
tanítóval egyeztetve történik. A képességfejlesztő differenciált foglalkozásokat a fejlesztő
pedagógus végzi.



Az iskola könyvtára nyitvatartási idejében, valamint tanórákon áll a tanulók
rendelkezésére. Használatáról a könyvtár SZMSZ-e intézkedik.



Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen
nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen
tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól. Külföldi utazások az
intézményvezető engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával és
finanszírozásával szervezhetők.



A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és
egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi
kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit intézményvezetői utasításban
kell szabályozni. Tanulmányi kirándulás a pedagógiai programban foglaltak szerint
szorgalmi időben csak fenntartói finanszírozás esetén szervezhető.
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3

Az intézmény szervezeti rendszere

3.1 Az intézmény szervezeti felépítése, vezetői feladatmegosztás rendje
szerint
Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram
tartalmazza.

Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és
kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.
Az intézmény vezetőségének tagjai:




az intézményvezető,
az intézményvezető-helyettes,
a szakmai munkaközösségek vezetői.

Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek
képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével.
A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető
felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse,
meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazon az értekezletek azon részére, amelyekhez
kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
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Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével
érvényes.

3.2 Az intézmény irányítása
Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban önállóan
dönt minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

3.2.1 Az intézményvezető és feladatköre
A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az
ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a jogszabály által meghatározott munkáltatói
jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a
jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az intézményvezető
jogkörét, felelősségét, feladatait a köznevelés ágazati törvénye és munkáltatója határozza meg.
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 meghatározott munkáltatói jogkörgyakorlás;
- a köznevelési intézmény képviselete és az együttműködés biztosítása a szülői szervezettel,
a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákok képviselőjével;
- a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése.
Az intézményvezető feladat- és hatásköre:
- a szülői szervezettel, a fenntartóval, a működtetővel és a partnerszervezetekkel történő
együttműködés;
- a nevelőtestület vezetése;
- a nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése;
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése és ellenőrzése;
- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal való
együttműködés;
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása;
- a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása;
- az intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésében, a pedagógusok
teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokban való részvétel;
- az állami, nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése.
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3.2.2 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabály által számára előírt feladat- és hatásköreiből átadja az
alábbiakat:
- az éves iskolai munkatervben erre kijelölt pedagógus számára az állami, nemzeti és iskolai
ünnepekről való megemlékezések, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat;
- az intézményvezető-helyettes számára a Köznevelés Információs Rendszerében és a
KRÉTA rendszerben az elektronikus adatközléssel, a statisztikai adatszolgáltatással
kapcsolatos feladatok elvégzését;
- az intézményvezető-helyettes számára a nevelő-oktató munka operatív irányításával
kapcsolatos és az azonnali döntési reagálást igénylő vezetési feladatokat s az azokkal
kapcsolatos döntések jogát, így különösen:
- a pedagógusok helyettesítési rendjének és az eseti helyettesek kijelölésének,
- az ügyeleti rend megszervezésének,
- a pedagógus munkából való távolmaradásának jelzése esetén történő teendőknek a
meghatározását;
- az intézményvezető-helyettes számára és a szakmai munkaközösség-vezetőknek a
pedagógiai munka ellenőrzésével kapcsolatban a belső ellenőrzés rendjében
meghatározottak szerinti feladatokat;
- az intézményvezető-helyettes számára a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítását;
- a munkaköri leírásában ezzel megbízott pedagógusnak a tanulóbalesetek megelőzésével
kapcsolatos feladatokat;
- az intézményvezető-helyettes számára a nem pedagógus munkakörben dolgozó
alkalmazottak munkarendjének ügyeiben való eseti döntéseket;

3.2.3 A vezetési feladatok megvalósításának rendje
Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai: az intézményvezető-helyettes
közreműködésével látja el. Az intézmény magasabb vezető beosztottja az intézményvezetőhelyettes.
Az operatív és az azonnali vezetői döntést igénylő feladatokat az intézményvezető-helyettes látja
el.
Az intézményvezető-helyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával a
tankerületi igazgató adja. Vezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre kinevezett
alkalmazottja kaphat. A megbízás határozott időre (5 év) érvényes a megbízásról szóló
okmányban foglaltak szerint.
A magasabb vezetők feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre
kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen utasításai alapján végzik. Az intézmény magasabb vezetői beosztottai
az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel; beszámolási kötelezettségük kiterjed az általuk
vezetett szervezeti egység(ek) működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések
tapasztalataira, valamint az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére.
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I. Az iskolavezetőség (iskolavezetés)
Az iskolavezetőség tagjai:
- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes
Az iskolavezetőség az intézmény szervezeti egységének munkáját irányító operatív vezetői
testülete, amely heti rendszerességgel tartja munkamegbeszéléseit. Koordinálja és megszervezi az
iskolai munkaterv alapján összeállított havi feladat- és munkatervben foglaltak teljesítését,
irányítja a szakmai munkaközösségek tevékenységét.
II. Kibővített iskolavezetőség
A kibővített iskolavezetőség tagjai:
- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes
- szakmai munkaközösség-vezetők
- diákönkormányzatot segítő pedagógus
A kibővített iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő irányító, tervező, szervező,
ellenőrző, értékelő tevékenységet végez meghatározott feladatokkal, jogokkal és
kötelezettségekkel.
Az iskola kibővített vezetősége szükség szerint tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A
megbeszélést az intézményvezető hívja össze.
Az iskola kibővített vezetőségi ülésein tanácskozási joggal, meghívottként részt vehetnek az
iskola más alkalmazottai, érdekképviseletek vezetői.

3.3 A magasabb vezetők akadályoztatása esetére meghatározott
helyettesítési rend

Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Ha az
intézményvezető és az intézményvezető-helyettes is akadályoztatva van feladatai ellátásában, a
szervezeti hierarchia és a célszerűség elvét követve a vezetői feladatokat a szakmai
munkaközösség-vezetők (felsős, alsós, egyéb foglalkozások) látja el.
Az intézményvezető és helyettese együttes távolléte esetén az intézményvezető által írásban
meghatalmazott, vezetői feladatokkal megbízott mindenkori felsős munkaközösség-vezető
jogosult a jogszabályban meghatározott, intézményvezetői hatáskörbe tartozó érdemi döntések
meghozatalára.
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3.4 A kiadmányozás szabályai
Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadmányok továbbküldhetőségének és
irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az
intézmény vezetője írhat alá.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető
által – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban – megjelölt
magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek.
Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell
tartalmazniuk:

az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím)
- az irat iktatószáma
- az ügyintéző neve
- az ügyintézés helye és ideje
- az irat aláírójának neve, beosztása
A kiadmány jobb felső részében a következőt kell feltüntetni:
- az esetleges hivatkozási számot
A kiadmány bal felső részében a következőket kell feltüntetni:
- az irat tárgyát –
- az intézményi ügyintéző nevét
A kiadmány bal alsó részében a következőket kell feltüntetni:
- kiadmány bal alsó részében a mellékletek száma és megnevezése
A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a
kiadmányozó eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt a
kiadmányozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.
A hitelesítést a kiadmány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadmányozó nevét „s.k."
toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon „A kiadmány hiteles"
záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény
körbélyegzőjével hitelesíti.

3.5 A képviselet szabályai
A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott
esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.
Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek tekintetében
saját döntése alapján rendelkezhet.
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Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével ellátott
írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony
létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.
A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy azonnali
intézkedést igényel – nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési
szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra
feljogosítanak.
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:.
 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében
– tanulói jogviszonnyal
– az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és
felbontásával,
– munkáltatói jogkörrel összefüggésben;
 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján
– hivatalos ügyekben
 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,
 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,
 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt;
 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során
– a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel,
a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal,
– más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi
önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági
és civil szervezetekkel,
– az intézmény belső és külső partnereivel,
– az intézmény székhelye szerinti egyházakkal.
– munkavállalói érdekképviseleti szervekkel;
 sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére,
kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból
nyilvánosságra;
 az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából
történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak
szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal
rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény intézményvezetője és magasabb
vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.

3.6 Az intézményi bélyegzőhasználat szabályai
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az
intézményvezető és helyettese minden ügyben, és az iskolatitkár illetékességi körében, az
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osztályfőnök és a tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke az osztályzatok törzslapba,
bizonyítványba, valamint a félévi és év végi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.

4
Az intézmény közösségei, és ezek kapcsolata a vezetéssel és
egymással

4.1 Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és
kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.

4.2 A munkavállalói közösség
Az iskola pedagógusaiból és az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű
alkalmazottakból, valamint az oktató-nevelő munkát segítő nem felsőfokú végzettségű
alkalmazottaiból áll.
Az intézményvezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi
iskolai közösségekkel tart kapcsolatot:





szakmai munkaközösségek,
szülői munkaközösség,
diákönkormányzat,
osztályközösségek.
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4.3 A szülői munkaközösség
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZM).
Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:
 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),
 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának
megállapítása.
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök
közvetlen kapcsolatot tart. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét,
javaslatait a szülői szervezet vezetője juttatja el az intézmény vezetőségéhez.
A szülői szervezet osztályképviselőit az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontban,
tanévenként legalább kétszer hívja össze, és tájékoztatást ad az intézmény munkájáról,
feladatairól és meghallgatja az SZM véleményét és javaslatait.
A szülői szervezet véleményét kell kérni a Házirend elfogadása előtt, az intézményi éves
munkaterv elfogadása előtt, a tanév helyi rendjének elfogadása előtt.

4.4 Az intézményi tanács
A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi
tanács megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a
pedig szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Az intézményi tanácsba
delegált nevelőtestületi tagokat a tantestületet, diákokat a DÖK szülői képviselőket az SZM, a
működtető önkormányzat a saját képviselőjét javasolhatja. Az intézményvezetője évente 2x
beszámol az intézményi tanács tagjainak az éves munkatervben foglaltak teljesítésére.

4.5 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.
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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 diákönkormányzati vezető illetve az iskolai
diákbizottság áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit
ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott,
legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai
munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének
szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit
– az intézményvezető-helyettessel való egyeztetés után – használhatja.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a házirend elfogadása előtt
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. A
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

4.6 Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:
 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,
 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
 döntés az osztály belügyeiben.
Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök
Az osztályfőnököt – az intézményvezető-helyettessel konzultálva – az intézményvezető bízza
meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre




Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét,
az osztály fegyelmi helyzetét.
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Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet tart, melyen ismerteti a tanév rendjét és feladatait, értékeli az osztály
munkáját.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló vezetése (KRÉTA
rendszerben), ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok
megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

5
A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formája,
rendje

5.1 Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két
szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az intézményvezető,
az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat
össze. Összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze.

5.2 Tanári fogadóórák
Az intézmény pedagógusai és az intézmény vezetője a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást
adnak a szülők számára. A fogadóórák rendje évente 1 alkalommal kerül megállapításra (egész
tanévre) és a szülők felé tájékoztatásra. A pedagógusok heti 1 órában rendszeresen tartanak
fogadóórát.
A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívhatja a
fogadóórára.
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke
tanárával, akkor arra telefonon vagy írásban történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.
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5.3 Nyílt napok
Évente 2 alkalommal (ősszel és tavasszal, a munkatervben meghatározott napokon) kerül sor a
nyílt napokra, melyen a szülők megtekinthetik a tanítási órákat, figyelemmel kísérhetik a
gyermekük és az osztály munkáját.

5.4 A szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a KRÉTA rendszeren keresztül
tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon, emailben, vagy levélben történhet.
Az osztályfőnök a KRÉTA rendszeren, esetleg a tájékoztató füzetben vagy telefon útján értesíti
a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége
esetén. Az osztályfőnök elsősorban a KRÉTA rendszeren vagy tájékoztató füzet útján értesíti a
szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg
egy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.

5.5 A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A
tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti
óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt
képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az
osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok
megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt
tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két témazáró dolgozatot lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével)
csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések,
dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő
döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság
tudomására hozni.
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Az intézményvezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart
kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.

5.6 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:
 alapító okirat,
 pedagógiai program,
 szervezeti és működési szabályzat,
 házirend.
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az intézményvezetői irodában szabadon
megtekinthetők, megtalálhatók az iskola honlapján. A fenti dokumentumok tartalmáról –
munkaidőben – az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes ad tájékoztatást. A
házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges
változásakor átadjuk.

6

A külső kapcsolatok rendszere és formája

Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fent a
tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást
az Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosítja. Az iskolaegészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat végzi.
A kapcsolattartást az iskola intézményvezetője biztosítja az alábbi személyekkel:




az iskolaorvos,
az iskolai védőnők,
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

6.1 Az intézményvezető és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 19/2009. EüM rendelet
szerint végzi.
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Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).
Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény intézményvezetője, a közvetlen
segítő munkát az intézményvezető-helyettes végzi.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola
intézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a
tanári szobában.

6.2 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.).
 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményvezető-helyettessel.
 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki
órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve..
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
 Munkaidejét munkáltatója határozza meg.
 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia,
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).
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 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, hogy az iskola
intézményvezetője indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása érdekében.
6.3 Az intézmény kapcsolatai
Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenn az intézmény fenntartását és működését biztosító
Debreceni Tankerületi Központtal.
A Debreceni Tankerületi Központtal való kapcsolattartás formái:
- szóbeli tájékoztatás adása,
- írásbeli tájékoztatás adása,
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egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
a működtető által kiadott rendelkezés átvétele, annak végrehajtása céljából,
speciális információ szolgáltatása az intézmény technikai tevékenységéhez kapcsolódóan.

Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenn a DMJV Önkormányzatával.
Az intézményt támogató szervezetekkel – Alapítvány a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskoláért, Józsáért Alapítvány- való kapcsolattartás kiemelt szempontjai:
- a támogató szervezet megfelelő tájékoztatást kapjon a támogatással megvalósítandó
elképzelésről,
- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról beszámol a támogató felé.
Az iskola más intézményekkel – a város óvodái, általános és középiskolái, Józsai Közösségi
Ház, Könyvtár, Településfejlesztő Egyesület - is kialakíthat kapcsolatot. A kapcsolatok
szakmai, kulturális, sport versenyek és egyéb rendezvények lehetnek, melyek rendszeressége a
rendezvény jellegétől függ.

7

Az intézmény működési rendje

7.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:





az alapító okirat
a szervezeti és működési szabályzat
a pedagógiai program
a házirend

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),
- egyéb belső szabályzatok, adatkezelési szabályzat (helyiségek, eszközök
használatának rendje) stb.

7.1.1 Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.
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7.1.2 A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:












Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
Az iskola helyi tantervét, a választott kerettanterv megnevezésével, ennek keretén belül
annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és
szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és
követelményeket.
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá
– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma
értékelésének, minősítésének formáját.
a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,
a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,
a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét,
a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az az intézményvezető
jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az
intézményvezetői irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői
munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.

7.1.3 Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
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nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok
időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be
kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya
az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az
intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.

7.2 Az iskolai tankönyvellátás rendje
Az állam az általános iskola minden évfolyamán valamennyi tanuló részére biztosítja az
ingyenes tankönyvellátást. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók könyvei – az
első és második évfolyam kivételével – az iskola tulajdonát képezik. A tanuló köteles
gondoskodni a tankönyvek állagának megóvásáról és tanév végén az iskola részére történő
visszajuttatásáról.

7.2.1 Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek
az egész tanítási év során az iskola tanulói részére kölcsönözhetők legyenek.
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő
eljuttatása.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás az
iskolában bonyolítandó le. Az iskolai tankönyvellátás feladatait az intézményvezető által
megbízott tankönyvfelelős tanár látja el. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért
akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át.
Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a
könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti,
megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési
felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető – a tankönyvek beszerzési árát
figyelembe véve – határozatban állapítja meg.

7.2.2 Az iskolai tankönyvrendelés helyi rendje

a./ Az iskolai tankönyvrendelés megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős.
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b./ Az iskola intézményvezetője minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell,
vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés, a
napköziben elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján. E felmérés eredményéről az
intézményvezető minden év január 20-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői választmányt, az
iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket.
c./ Az intézményvezető – a nevelőtestület, a szülői munkaközösség és az iskolai
diákönkormányzat véleményét kikérve – minden év január 25-ig (a hatályos jogszabálynak
megfelelően), amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban:
tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvrendeléssel és - terjesztéssel kapcsolatos feladatok
ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele
kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.
d./ A tankönyvrendelés rendjéről a tanulók szüleit az iskola a honlapján tájékoztatja a szülőket.
e./ A tankönyvfelelős minden év március utolsó munkanapjáig elkészíti az iskolai
tankönyvrendelést, majd aláíratja az intézmény intézményvezetőjével. A tankönyvrendelésnél az
iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni.

f./ A tankönyv megrendelés a hatályos jogszabályi előírásoknak és az intézményvezető által
elkészítendő éves ütemtervnek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. rendszer felületének
használatával történik.
g./ Az iskola május 31-ig közzéteszi azoknak a ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét,
amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.

7.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok
kezelési rendje
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 intézményvezetője 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 október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
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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 intézményvezető-helyettes) férhetnek hozzá.

7.4 Teendők rendkívüli események esetére
A rendkívüli események esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza
végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az intézmény vezetője, helyettese, ügyeletes
tanárok és az iskolatitkár esetenként, a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni,
hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalhatóe. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek
személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut
tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola vezetőjével, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
Az intézményvezető gondoskodik az épület kiürítéséről a tűzvédelmi riadó terv előírásai
szerint. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és kijelölt területen
történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy
más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének utasítása szerint kell
intézkedni a további biztonsági intézkedésekről.
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott napokon
be kell pótolni.
A rendkívüli eseményekről a fenntartót értesíteni kell.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
7.4.1 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal,
vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal
bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés
valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
7.4.2 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével
történik.
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7.4.3 Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes
utasítás hiányában – az aszfaltozott pálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat
mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul
megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező
helyen tartózkodni.
7.4.4 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
7.4.5 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor a munkavállaló törekedjék arra,
hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, és igyekezzék minél több tényt megtudni a
fenyegetéssel kapcsolatban.
7.4.6 A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A
bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás
meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.
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8

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az
ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez
azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges.

8.1 A belső ellenőrzés célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendszere átfogja az iskolai nevelő-oktató munka
egészét. Célja, hogy biztosítsa a hibák időben történő feltárását, mutasson rá a hiányosságok
pótlására, erősítse meg a helyes gyakorlatot, s járuljon hozzá a jó módszerek népszerűsítéséhez,
fokozva ezzel a munka hatékonyságát.
A belső ellenőrzés szervezése
Az ellenőrzéseket, méréseket az ellenőrzést végzők ütemezik a pedagógiai program és az éves
munkaterv alapján azzal, hogy előre értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok
a munkát előkészíthessék, segíthessenek. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen,
illetve az ellenőrzés természetének megfelelően, bejelentés nélkül is sor kerülhet az ellenőrzésre.
Az intézmény belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények azt szolgálják, hogy az
ellenőrzés segítse a nevelés-oktatás minél eredményesebb megvalósítását.
Ennek érdekében az ellenőrzéssel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy az:
 segítse a szakmai, pedagógiai, oktató-nevelő és egyéb feladatok legésszerűbb,
leggazdaságosabb ellátását;
 legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze;
 támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze az intézmény
működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedéseket,
tévedéseket, hibákat, hiányosságokat;
 segítse a vezetői utasítások végrehajtását;
 járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez.

8.2 Az ellenőrzést végzők köre
A belső ellenőrzést a következő személyek végzik:
 intézményvezető
 intézményvezető-helyettes
 munkaközösség-vezetők
 osztályfőnökök saját osztályukon belül
 pedagógusok (önértékelés)
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Az ellenőrzést végzőknek saját felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben jelentési és
beszámolási kötelezettséggel tartoznak az intézményvezető felé.

8.3 Az ellenőrzés területei, formái
A belső ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:
 pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási feladatok;
 időszakos, állandó, kiemelt és speciális tevékenységek köre;
 adminisztrációs munkavégzés;
 tanórák, egyéb foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok, tanulói
produktumok, mérések, értékelések.
Formái:
 Óraellenőrzés
 Egyéb foglalkozások ellenőrzése
 Beszámoltatás
 Eredményvizsgálatok, felmérések, értékelések
 Helyszíni ellenőrzések
A pedagógus egyéb feladatainak ellenőrzése
Tanítók, tanárok:
 az iskola rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában való részvétel;
 a tanulók részére szervezett programokon való részvétel, illetve azok lebonyolításában
történő közreműködés;
 a szabadidős tevékenységek szervezésében való részvétel;
 a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban való részvétel;
 munkafegyelem.
Munkaközösség-vezetők:
 az iskola rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában való koordinációs
munkavégzés;
 a változatos programokat biztosító munkaközösségi munkatervek összeállítása;
 bemutató órák, szülői bemutatók szervezése, szakmai konzultációk;
 tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolításukban való részvétel;
 folyamatos kapcsolattartás biztosítása az iskolavezetés és a munkaközösségi tagok között;
 foglalkozási tervek, fejlesztési tervek ellenőrzése;
 a munkaközösségéhez tartozó kollégák szakmai munkavégzésének ellenőrzése
(óralátogatások).
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9

Az intézmény nevelőtestülete és szakmai munkaközösségei

9.1 Az intézmény nevelőtestülete
9.1.1 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.
9.1.2 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a
nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és
más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
9.1.3 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában
megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. A pedagógusok az
EFOP 3.2.4. pályázat keretében munkájuk segítésére laptopot kaptak. Ezeket a számítógépeket
írásos átvételi elismervény ellenében vehettek át használatra, melyért teljes körű felelősséggel
tartoznak.

9.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei
9.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:






tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
félévi és év végi osztályozó konferencia,
tájékoztató és munkaértekezletek (általában 2 hetente),
nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),
rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

9.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges
problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai
életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából), ha azt a
nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény vezetője szükségesnek látja. A
nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az
értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen
lévő személy (hitelesítő) ír alá.
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9.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának, és neveltségi
szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak
megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott
osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet
szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális
problémáinak megtárgyalása céljából.
9.2.4 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott
személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén
az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott
iratanyagába kerülnek.
9.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt
napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető vagy helyettese
vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó
értekezletet tart a nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési
joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden
tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést.

9.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
9.3.1 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 intézményvezető
megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, az
iskolai háziversenyek megszervezésében.
9.3.2 A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is
javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása
legfeljebb öt éves határozott időtartamra szól és kijelölése az intézményvezető jogkörébe
tartozik. Az intézményben 3 munkaközösség működik: alsó tagozatos, felső tagozatos és az
egyéb foglalkozásokat vezető munkaközösség.
9.3.3 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése,
irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a
pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az
intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség
munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség
munkájáról.
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9.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége
9.4.1 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az
éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak












Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát,
minőségét.
Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők
rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a
munkaközösség-vezetőket legalább évente kétszer beszámoltatja.
A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.
Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a városi, a
megyei és országos versenyeket.
Szervezik a pedagógusok továbbképzését.
Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok
felhasználására.
Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;
javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók
szakirányításának ellátására.
Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos
pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját,
tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.
Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját
támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.

9.4.1 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai







Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a
munkaközösség éves munkatervét.
Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai
munkáját.
Az intézményvezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében
beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.
Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.
Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről,
intézkedést kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál órát
látogat.
Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai
ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény
vezetésének.
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Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán
kívül.
 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a
nevelőtestület számára.
 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a
munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli
egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.
 Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető
köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető
személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.

10

A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok

10.1 A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a
házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében
eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban.
10.1.1 A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az
osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint
engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
a) bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
b) rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,
rendkívüli időjárás stb.).
10.1.2 A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag is igazolhatja.
A tanuló számára szülői kérésre három napot igazolhat az osztályfőnök. A negyedik napról
szóló szülői kérést az osztályfőnök saját döntése alapján igazolhatja a gyereknek. Ettől
hosszabb idő esetén a szülői írásbeli kérésre az intézmény vezetője dönt az engedély
megadásról.
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10.2 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények
10.2.1 Országos versenyek előtt két tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az
intézményvezető ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza
meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és
dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. A megyei és országos szervezésű versenyek
iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő
bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak.
10.2.2 Városi vagy megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott
időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az
érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.
10.2.3 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának
meghallgatása után – az intézményvezető dönt. A döntést követően a szaktanár és az
osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el.
10.2.4 A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb három
intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök
javaslata s az intézményvezető-helyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt
rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél.
A 10.2.1. – 10.2.4 szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást
iskolaérdekből történő távollétnek minősíti az osztálynaplóban, és a tanítási napokról,
órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi
összesítésénél.

10.3 A tanulói késések kezelési rendje
Az osztálynapló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából
rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az
iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni.
A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló
hiányzását a pedagógus az elektronikus naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az
osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az
intézményvezető-helyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség
megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.
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10.4 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének
előírásai szerint történik.
10.4.1 A tanköteles tanuló esetében:
 az első igazolatlan óra után: az elektronikus napló adatai révén a szülő értesítése
 a tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése
 a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
 az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
10.4.2 A nem tanköteles kiskorú tanuló esetében:





az első igazolatlan óra után: az elektronikus napló adatai révén a szülő értesítése
a tízedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt
az irattárban kell őrizni)
a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése.

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai
úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.

10.5 A tanuló által elkészített dolgokért járó díjazás
A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti
eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi
meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a
tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az
annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény
biztosította.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a
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tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a
nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló
szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült
munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény
vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd
írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan.
A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés
esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja.
Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket
kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga
visszaszáll az alkotóra.

10.6 A tanulókkal szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.













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.
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 vezetőjének, 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.
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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.

10.7 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 vezetője
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
 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
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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

Az intézményi hagyományok ápolása

11.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket
a nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg.

11.2 Az intézmény hagyományos és ünnepi rendezvényei
11.2.1 A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés (október 23. és március
15.) minden évben megtörténik. Ezekre az évfordulókra az intézményvezető által megbízott
pedagógus készíti el a műsort és az általa kiválasztott tanulók közreműködésével történik a
megemlékezés.
11.2.2 Műsor vagy tanítási órák keretében kell megemlékezni az aradi vértanúk
mártírhalálának évfordulójáról, a kommunizmus áldozatairól, a trianoni békeszerződés
évfordulójáról és a holocaust áldozatairól, valamint a nemzeti összetartozás napjáról.
11.2.3 Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős
diákjaink búcsúztatását, a ballagást.
11.2.4 Névadónkra emlékezünk minden év tavaszán a Lorántffy Napokon. A Lorántffy Gálán
a páros évfolyam osztályai mutatják be műsorukat. Névadónk napjához kapcsolódik a városi
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vers- és népdaléneklési verseny. Ezek a rendezvények komoly, körültekintő előkészítést,
szervezést és lebonyolítást igényelnek.
11.2.5 December utolsó tanítási napján tartjuk a Karácsonyi műsort, melyre a 3. és 5.
osztályos tanulók készülnek a szeretet ünnepéhez kapcsolódó jelenetekkel, dalokkal,
versekkel. Diákjaink számára ezzel kezdődik a családi Karácsony, hisz szüleik, rokonaik előtt
mutathatják be műsorukat.

11.3 Az intézmény egyéb hagyományos rendezvényei

A rendezvény neve

A rendezvénnyel
érintettek köre
Hangya tábor
1.o. tanulók
Elsős avató
1.o. tanulók
A zene világnapja
1.-8.o. tanulók
Hulladékgyűjtés DÖK rendezvény 1.-8.o. tanulók
Továbbtanulási tájékoztató
8.o. tanulók, szülők
Adventi készülődés
1.-8.o. tanulók
Magyar Kultúra Napja
Alsó tagozat
Vers- és prózamondó verseny
Továbbtanulási tájékoztató
7.o. tanulók, szülők
Farsang
1.-8.o. tanulók
DÖK nap
1.-8.o. tanulók
Egészség és környezetvédelmi hét 1.-8.o. tanulók
Hulladékgyűjtés DÖK rendezvény 1.-8.o. tanulók
Bolond ballagás
8.o. tanulók
Méltóság Nap, Méltóság Futás
Felső tagozat
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A rendezvény időpontja
Augusztus utolsó hete
Szeptember
Október 1.
Október
Október
December
Január 22.
Január
Február
Április 1.
Április
Április
Utolsó tanítási nap
előre egyeztetett időpontban

11.4 A hagyományápolás külső megjelenési formái
11.4.1 Az intézmény jelvénye: Lorántffy jelvény

11.4.2 A Lorántffy plakett

11. 4. 3 „A Lorántffy művészeti/sport/tudományos kiválósága” jelvények

11.4.4 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete
Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, iskolajelvény
Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, iskolajelvény
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Egyéb rendelkezések

12.1 A SZMSZ hatálybalépése
A SZMSZ 2022. szeptember 1-től a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és
visszavonásig érvényes.

12.2 A SZMSZ felülvizsgálata
A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, ill. jogszabályváltozás
esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a DÖK, az
intézményi tanács, vagy a szülői szervezet.
A módosítási javaslatokat az intézmény vezetőjéhez kell beterjeszteni.
Mellékletek:
 1. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata
 2. sz. melléklet: Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 3. sz. melléklet: Munkaköri leírás minták
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1. sz. melléklet

A DEBRECENI LORÁNTFFY ZSUZSANNA
ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DEBRECEN

2022 .

I.
A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ AZONOSÍTÓ ADATOK
1. A KÖNYTÁR
a. ELNEVEZÉSE: DEBRECENI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA
KÖNYVTÁRA
b. PONTOS CÍME: 4225 DEBRECEN, JÓZSAKERT U. 9.
TELEFON: 52/386-240
c. LÉTESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 1979
d. A KÖNYVTÁR A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ISKOLAI KÖNYVTÁRI RENDSZER
TAGKÖNYVTÁRA
e. A KÖNYVTÁR BÉLYEGZŐJE: KÖR ALAKÚ
FELSŐ ÍVÉBEN: DEBRECENI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALSÓ ÍVÉBEN: 4225 DEBRECEN JÓZSAKERT U. 9.
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II.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
ALAPDOKUMENTUMAI
Főbb rendeletek:
- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről
- 501/2013. (XII.29.) kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban
közreműködők kijelöléséről
- 2011.CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46.§ (5) rendelkezik arról, hogy az „elsőtől a
nyolcadik évfolyamig a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre”.
- az iskola pedagógiai programja - a könyvtár pedagógiai programja
2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti
köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről

III.
A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA, A MŰKÖDÉS FELTÉTELEI
a. / 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.
A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető iskola és a Debreceni
Tankerületi Központ közösen vállal felelősséget.
b./ Az iskolai könyvtár a Hajdú-Bihar megyei iskolai könyvtári rendszer tagkönyvtáraként
működik, hálózati központja a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára.
Koordinációs központja az OPKM.
Az iskolai könyvtárat a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára szakmai
szolgáltatásokkal (szaktanácsadás, szakértői munka, továbbképzés) segíti, bevonva ebbe a
tevékenységbe a szaktanácsadókat, szakértőket, a könyvtári munkaközösség vezetőket is.
c./ Az iskolai könyvtár működését az iskola intézményvezetője irányítja és ellenőrzi, a
nevelőtestület és a diákközösség véleményének, javaslatainak figyelembe vételével.
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d./ Az iskolai könyvtár szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás,
pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, módszertani útmutatás) segíti a Megyei Pedagógiai Intézet.
IV.
A KÖNYVTÁR GAZDÁLKODÁSA
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az iskola a
költségvetésében biztosítja.
A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés, ezáltal a
pedagógiai programban meghatározott dokumentumszükséglet financiális oldala összehangolható a
könyvtári költségvetéssel.
Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, nyomtatványok
beszerzése – az iskola költségvetésében biztosított összegből – a könyvtáros feladata.
A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros tanár felelős. Ezért csak a
beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni.

V.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FELADATA,
KÜLDETÉSNYILATKOZATA
Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa; gyűjtőköre igazodik a
műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez.
A szakszerűen fejlesztett gyűjtemény, az erre épülő saját és a más könyvtár(ak) által nyújtott
szolgáltatások biztosítják:
- a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét,
- a könyvtár- pedagógiai program megvalósíthatóságát,
- sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelését,
- segíti az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés terén,
- lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás
technikájának, módszereinek elsajátítására, a szabadidő hasznos eltöltésére.
1. Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatait ld. részletesen a 20/2012.(VIII.31.) 166.§
rendeletben.
Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
a) a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok folyamatos fejlesztése, feltárása,
őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
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.
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2. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok:
Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában:
- előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását
előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt
- közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
- követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét
Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára
beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.
VI.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE
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 szakkönyvtár, 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.
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által
elfogadott pedagógiai program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a szervezeti
és működési szabályzat rögzíti. A gyűjtőköri szabályzatot – elfogadása előtt – az Országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetni kell. A gyűjtőköri szabályzatnak
megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program megvalósításához.
A dokumentumok kiválasztása, pedagógiai felhasználása, ill. ennek megtervezése, megszervezése a
könyvtáros tanár és a tantestület együttműködését feltételezi.
Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által
megfogalmazott cél- és feladatrendszeréből indultunk ki, amely meghatározza a könyvtár
alapfunkcióját. A Pedagógiai Intézet Könyvtárával gyűjtőköri egyeztetést történt.
Az ebből adódó feladatok megvalósítását segítő információhordozók tartoznak az állomány
főgyűjtő körébe. A tematikusan meghatározott ismeretterületek tükrözik a helyi tantervben rögzített
tantárgyi eszközigényeket.
Ide sorolandók:
- a pedagógiai program,
- a műveltségterületek tanításának/tanulásának alapdokumentumai,
- az iskolában működő szakkörök: informatika, angol, német nyelv
A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellék gyűjtőkörbe sorolt
dokumentumok képezik. Könyvtárunk a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését
csak részlegesen tudja vállalni.

VII.
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GYÜJTEMÉNYSZERVEZÉS
A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány tükrözi az iskola:
- nevelési és oktatási célkitűzéseit,
- pedagógiai folyamatának szellemiségét,
- tantárgyi rendszerét,
- pedagógiai irányzatait,
- módszereit,
- tanári-tanulói közösségét.
A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét,
használhatóságát.
A gyarapítás:
Könyvtárunk állománya vétel, ajándék útján gyarapodik.
A beszerzés forrásai:
Vétel:
- a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel (könyvesboltoktól, kiadói
üzletekből)
- jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel
- az iskolai könyvtár ügynököktől nem vásárol.
Ajándék:
- az ajándékozás mint gyarapítói mód független a könyvtári költségvetéstől.
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó kiadványokat még ajándékként sem
leltározunk be.
A dokumentumok állományba vétele:
A könyvtárba érkező (gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumokat
6 napon belül könyvtári nyilvántartásba vesszük. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számára beszerzett tankönyveket szintén nyilvántartásba kell venni.
A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári
számmal és raktári jellel.
A leltári nyilvántartás jellege szerint lehet időleges és végleges, formája szerint egyedi vagy
összesített.
Végleges nyilvántartás:
Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt, hat napon belül végleges
nyilvántartásba vesszük, ez a dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét is jelenti.
A végleges nyilvántartás formái: - leltárkönyv (cím/egyedi), számítógépes adathordozó
Időleges nyilvántartás:
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Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti
időtartamra (legfeljebb három évre szerez be), továbbá a végleges megőrzésre szánt periodikumok
mindaddig, amíg köttetésre nem kerülnek.
Azokat a periodikumokat, melyeket a könyvtár végleges megőrzésre szán, az intézményvezetővel
és a nevelőtestülettel való egyeztetés után a működési szabályzatban rögzítjük.
A nevelői kézipéldányokról, gyorsan avuló kiadványokról összesített (brosúra) nyilvántartást
vezetünk.
Az időleges (legfeljebb három évre) megőrzésre minősített dokumentumok körét az iskola
intézményvezetőjével egyeztetve a működési szabályzatban rögzítjük.
Időleges megőrzésre minősíthetők a következő dokumentumok:
- brosúrák, alkalmi műsorfüzetek, propagandaanyagok;
- tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek;
- tervezési és oktatási segédletek;
- tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, rendelet- és utasítás
gyűjtemények, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi dokumentumok;
- gyártmánykatalógusok;
- kisnyomtatványok, szabványok, szabadalmi leírások, áruismertetők, prospektusok;
- kötéstől függően házi olvasmányok, egyéb dokumentumok.
Állományapasztás:
Az apasztás szükségessége és mértéke függ:
- a gyarapítás minőségétől,
- az iskola szervezeti és profil váltásától,
- a tanított szakterület forrásainak avulási rátájától,
- a dokumentumok tárolásától, fizikai védelmétől,
- a kölcsönzési fegyelemtől.
Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:
- tervszerű állományapasztás,
- természetes elhasználódás,
- hiány.
Minden kivonási folyamatot megelőz egy állományelemzési tevékenység. Az itt nyert
információkat a gyarapítás gyakorlatánál is fel kell használni.
Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtáros tanár csak javaslatot tehet a törlésre,
kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása.
A kivezetésre vonatkozó engedélyt az iskola intézményvezetője adja meg.
A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az intézményvezető aláírásával és az
iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik.
Az állomány ellenőrzése:
Az állomány ellenőrzést, akár rendkívüli, akár időszaki, az iskola intézményvezetőjének írásban
kell elrendelnie.
A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az iskola leltározási
bizottság vezetője a felelős.
Az állományellenőrzés típusai:
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A könyvtári állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint
folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes körű vagy részleges.
A teljes körű állományellenőrzés az állomány egészére kiterjed.
Az időszaki leltározás közül minden második részleges is lehet. Ezt legalább a teljes állomány 20
%-ára kell kiterjeszteni. Kivétel a letéti állomány, mivel ezt minden tanév végén ellenőrizni kell.
Az állományellenőrzés lebonyolítása:
Az iskolai könyvtár állományának ellenőrzését rendelet szabályozza. A könyvtár revízióját az iskola
intézményvezetője rendeli el.
A könyvtáros ellenőrzési (leltározási) ütemtervet készít. Az ütemtervben meghatározza az
ellenőrzés jellegét, módját, mértékét, a leltározás kezdő és záró időpontját, a résztvevő munkatársak
nevét (min. 2 fő), az állomány leltárkönyvszerinti darabszámát és értékét.
Az állományellenőrzés ideje alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért célszerű azt a szorgalmi
időn kívül végezni.
A leltározás befejeztével jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni:
- az állományellenőrzés időpontját,
- a leltározás jellegét,
- a leltározás számszerű végeredményét.

VIII.
ÁLLOMÁNYVÉDELEM
Az iskola intézményvezetőjének kötelessége biztosítani minden olyan körülményt, amely lehetővé
teszi a könyvtári állomány megóvását. Az állományvédelem a könyvtár fogyóeszközeire is kiterjed.
A tanári szobába, napközibe, osztály vagy szaktantermekbe kiadott gyűjteményt a könyvtáros
jegyzékbe foglalja, s az átvételt aláírással igazoltatja.
A tanév végén a könyvtáros az aláírók jelenlétében a könyveket ellenőrzi.
Az állomány jogi védelme:
A könyvtáros tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításért,
a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára
dokumentumo(ka)t senki nem vásárolhat.
Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a
dokumentum(ok) együttes megléte alapján történhet.
A tanulók és a dolgozók tanuló – és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése
után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az
anyagi felelősség.
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A szaktanárok és a tanulók részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni. A
dokumentumokért az átvevő szaktanár anyagilag felelős, ha az intézmény által biztosított hely
vagyonvédelmi szempontból dokumentum tárolására alkalmas.
A könyvtár biztonsági zárainak kulcsai a könyvtáros tanárnál és az iskola portáján helyezendők el.
A kulcsok csak indokolt esetben (vis maior, betegség) adhatók ki az iskola intézményvezetőjének.
A könyvtáros tanár hosszantartó betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes részarányos
anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Az állomány fizikai védelme:
A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A
könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos, az erre vonatkozó tilalmi táblát el kell
helyezni. A könyvtárból való távozás előtt a helyiségeket áramtalanítani kell.
Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni a könyvtár bejáratánál. Tűz esetén vizet nem szabad
használni az oltáshoz.
Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A helyiséget rendszeresen takarítani kell. A
dokumentumokat a lehetőséghez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, szélsőséges
hőmérséklet, stb.)
A beteg, rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat azonnal el kell különíteni,
megmentésük féregtelenítéssel vagy fertőtlenítéssel történhet.

IX.
A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE, TAGOLÁSA
a./ A könyvtári helyiségben elhelyezett dokumentumok:
- kézi és segédkönyvek
- kölcsönözhető állomány
- folyóiratok
- audiovizuális dokumentumok
- nevelői kézipéldányok
- brosúrák
- tartós tankönyvek
b./ A könyvtárból kihelyezett letétek:
- szaktanteremben
- nevelői szobában
- napköziben
A szaktantermek és az alsó tagozatos osztálytermek letéti anyaga a tanítás-tanulás kézikönyvtára,
oda csak az egész évben folyamatosan használt könyvek kerülhetnek.
Az egyes órákra szükséges könyveket esetenként kell a központi könyvtárból kölcsönözni.
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A letéti állományt a tanév elején veszik át és a tanév végén adják vissza a megbízott nevelők, akik
az átvett állományért anyagilag és erkölcsileg felelősek.
A könyvtári állomány feltárása:
Az iskolai könyvtár állományát alapkatalógusokkal feltárva bocsátjuk a használók rendelkezésére.
Az iskolai könyvtár teljes állományáról az alábbi katalógusok épülnek:
- raktári katalógus
- betűrendes katalógus
A hagyományos katalógusok továbbépítése nem folytatódik, helyette a könyvtári állomány
elektronikus formában történő feldolgozása folyik.

X.
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

-

szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az
utóbbiak korlátozott számban)
tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök
(térképek, feladatgyűjtemények) kölcsönzése
lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi
használata
tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról
sajátos eszközeivel segíti az iskola felzárkóztató és tehetséggondozó programjának
megvalósítását
könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja:
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója
igénybe veheti. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját az iskola
házirend tartalmazza.

Záró rendelkezések:
Iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatároztuk az iskolai könyvtár működési
rendjét. A Szabályzat hatálya kiterjed a könyvtáros tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők
körére.
A szabályzat gondozása a könyvtáros tanár feladata, aki köteles:
- a jogszabályok változása esetén, továbbá
- az iskolai körülmények megváltozása miatt módosításokra javaslatot tenni.
A szabályzatot az intézményvezető a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja.
A működési szabályzat a jóváhagyás napján lép életbe.
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1. számú melléklet
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.”
16/1998. (IV.8) MKM rendelet.
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, 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 köteteiből (kötelező és nem kötelező olvasmányok körébe tartozó
könyvekből egyaránt) az elmúlt időszakban jelentős mennyiségűt vásároltunk, ennek
ellenére még bőven van pótolnivaló elsősorban az ajánlott olvasmányokból. Egyre több
szakkönyv beszerzését tesz szükségessé a reál tagozatos diákok körében folyamatosan
felmerülő igények kielégítése (például: a biológia tantárgyból, de más tárgyakból is).
 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
hasznosak lehetnek az egyes tantárgyakkal elmélyültebben foglalkozó diákok számára.
3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők
3.1. Könyvtárunk típusa: iskolánk alapfokú oktatási intézmény, ahol nappali rendszerben a nyolc
évfolyamos általános oktatás, képzés történik. Könyvtárunk típusa szerint jogilag korlátozottan
nyilvános, könyvtár (10 000 kötet alatti dokumentummal), mely az intézmény része.
3.2. Földrajzi elhelyezkedése: az iskola Józsa városrész alsójózsai részén található.
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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, illetve az érettségi vizsgákra, 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 diákok elsajátíthassák.
4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai:
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános könyvtár, amely megőrzi,
feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek
megalapozzák az 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
 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 középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
 a megyére és városunkra vonatkozó 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
 az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
 a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve azok
gyűjteményei
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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, audioés 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
 klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
 közép- és felsőszintű általános lexikonok
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 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
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b) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi
szempontokat figyelembe véve):
 nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)
 életrajzok, történelmi regények
 ifjúsági regények
 általános lexikonok
 enciklopédiák
 a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
 Hajdú-Bihar megyére és Debrecenre vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok
 az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások
 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
 napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok
 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába
tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audioés videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).
c) A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése, állománygyarapítása pénzügyi, tárgyi és egyéb
feltételektől függően esetenként történik a könyvtáros javaslata, valamint az intézmény vezetőjének
írásbeli jóváhagyása alapján abban az esetben, ha a könyvtáros részére rendelkezésre álló
keretösszeget a beszerzés meghaladja.
Ha az eseti állománygyarapítást az adott időszak keretösszege fedezi, a beszerzésről a könyvtáros
dönt, a munkaközösség-vezetők szakmai tanácsait figyelembe véve, kikérve felettese véleményét.
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2. számú melléklet
A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola könyvtárának
Katalógus-szerkesztési szabályzata

1. A könyvtári állomány feltárása
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 katalóguscédula tartalmazza:
- raktári jelzetet,
- a bibliográfiai leírási 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
mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített
leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra azonban
ugyanazok a 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. A besorolási adatok
megválasztását szabványok rögzítik.
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
- a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe),
- cím szerinti melléktétel ( a mű címe, kivéve, ha semmitmondó vagy általános jelentésű szó)
- közreműködői melléktétel (szerkesztő, összeállító, válogató, átdolgozó)
- tárgyi melléktétel
1.2. Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó.

16

1.3. Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat Cutterszámokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
1.4. Az iskolai könyvtár katalógusai (2009-es évvel lezárva)
A tételek belső elrendezése szerint:
- a betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)
- raktári katalógus
Dokumentumtípusok szerint:
- Könyv
Formája szerint:
- cédula,
- digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével
A cédulaszükségletet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján állapítjuk meg.
Raktári katalógus:
A raktári katalógus a könyvtár helyrajzi nyilvántartása, tükrözi az állomány felállítási rendjét.
Minden esetben a raktári lapon jelöljük a dokumentumokról elhelyezett katalóguscédulák
helyét.
Betűrendes leíró:
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik (ld. Besorolási adatok).
Szakkatalógus:
Számítógépes feltárás, SZIRÉN program alapján.
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők:
- az észlelt hibák azonnali kijavítása,
- törölt művek cédulájának kiemelése.
Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes feltárással vesszük
nyilvántartásba. A SZIRÉN program megvásárlása óta a régi anyag rekatalogizálása
folyamatosan történik. A könyvtár korábbi katalógusait 2009 –el bezárólag lezártuk, azóta
számítógépesen dolgozunk fel minden dokumentumot.
A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása:
A program elnevezése: SZIRÉN integrált könyvtári rendszer (Sziren….)
Készítők neve: Mohai Lajos
Üzembe helyezés dátuma:2009.
A program a mindenkori könyvtáros gépén fut.
Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését Dankuné Nagy
Gyöngyi iskolai könyvtáros végzi.
A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik.
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3.számú melléklet
A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Könyvtárának
könyvtárhasználati szabályzata
1. A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár nem nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai,
adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.
A beiratkozás és a könyvtári alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg
megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.

a

munkaviszony

kezdetekor

automatikus,

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:





név
születési hely és idő,
anyja neve,
állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím,

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek.
A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az intézményvezető 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
A könyvtáros tanár segítséget ad a dokumentumok közötti tájékozódásban és a
tájékoztatásban.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
 a kézikönyvtári állományrész,
 a külön gyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus 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.
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A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:





az információk közötti eligazodásban,
az információk kezelésében,
a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
a technikai eszközök használatában.

2.2 Kölcsönzés
o A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a könyvtáros tanár tudtával, a személyi
kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad.
A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap
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. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
A kölcsönzési idő lejártakor, illetőleg az adott tanév utolsó tanítási napjáig- a rendszeres
kölcsönzésre szánt dokumentumokat- a kölcsönző köteles a könyvtárba visszavinni. A könyvtárral
szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető
igénybe.
Az iskolából távozó, illetőleg az érettségiző 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 dokumentumot az olvasó
köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.
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
könyvtárban, a jelenlegi tárgyi- technikai adottságok miatt- optimális körülmények között- fél
osztály vagy egy tanulócsoport foglalkoztatható.
A könyvtár tanítási órákon történő csoportos helyben használata (kölcsönzés, könyv és
könyvtárhasználatra épülő tanórák) a könyvtár nyitvatartási idejében, ütemterv szerint történhet.
A könyvtár órarendszerű tanítás és /vagy értekezlet, továbbá magánórák megtartására nem vehető
igénybe, mert az akadályozza a könyvtár rendeltetésszerű működését.
A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.
3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai
 információszolgáltatás,
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 szakirodalmi témafigyelés,
 irodalomkutatás,
 internet-használat
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.
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. A könyvtárban elhelyezett tanulói gépek forgalmazását ellenőrizzük.
A könyvtár nyitva tartási ideje:
A könyvtárat látogatni és használni kizárólag a nyitvatartási időben lehet.
A könyvtár a tanév szorgalmi időszakában, tanítási napokon látogatható, a nyitvatartási időben. A
tanévre érvényes nyitvatartási időt a könyvtáros az órarendben és külön tájékoztató feliratokon
hozza nyilvánosságra.

20

4. számú melléklet
Tankönyvtári szabályzat

I. 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.
3. 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 …...-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből
beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt
aláírásommal igazoltam.
 ( Év/ hónap/ nap)-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

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.
4.A tankönyvek nyilvántartása
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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
5 . 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 intézményvezető 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 intézményvezető hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
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5.számú melléklet

Könyvtár-pedagógiai program
Az intézményben iskolai könyvtár működik, melynek könyvtár-pedagógiai programja összehangolt
az intézmény pedagógia programjával.
Információs-tanulási központként és információs bázisként segíti a pedagógiai program
megvalósítását.
Az iskolai könyvtár alapfeladatai:
-

A könyvtári állomány folyamatos fejlesztése.

-

A tanításhoz és tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása.

-

Oktató, nevelő tevékenység támogatása.

-

Tanulók önálló tanulásra, önművelésre való nevelése.

-

Biztosítja az olvasás lehetőségét, az információforrásokat, és az iskolai könyvtári
szolgáltatásokat az egész iskolai közösség számára.

Könyvtár-pedagógia általános alapelvei, céljai:
-

A tanulók ismerjék, tudatosan és biztosan használják a könyvtári forrásokat, eszközöket.

-

Minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd.

-

Bevezetés az élethosszig tartó tanulásba.

A könyvtár-pedagógia nevelési programja:
-

Az önálló ismeretszerzés érdekében ismerjék mind a nyomtatott, mind az elektronikus
dokumentumok használatát.

-

Az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek között az információkereső képesség
kialakítása, fejlesztése.

-

A könyvtári ismeretek gyakorlati alkalmazása.

-

Olvasási szokások fejlesztése.

-

Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá.

-

A tanulók kommunikációs képességfejlesztése.
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Kiemelt nevelési területek:
-

Tehetség, a képesség kibontakoztatása során a tanórán kívüli tevékenységek között szerepet
vállal az iskolai könyvtár.

Fejlesztési követelmények:
-

A tanuló már az alsó tagozaton ismerkedjen meg az ismeretszerzés írásbeli forrásaival.

-

Ismerje meg a könyvtár alapvető feladatait, elrendezését, típusait.

-

Tanuljon meg tájékozódni a könyvtár tereiben és az állományrészek között.

-

Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, a könyvtárban való viselkedés normáit.

-

Sajátítsa el a könyvtári munkával történő ismeretszerzés alapjait: legyen képes könyveket
keresni bármely tantárgyi témához egyénileg vagy társakkal együttműködve.
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6. számú melléklet

A könyvtáros munkaköri leírása
A munkakör célja: Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése, az iskolában
folyó nevelő-oktató munka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő korszerű könyvtári
szolgáltatás nyújtása.
I. FELADATOK
1. Felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja – majd szakértővel véleményezteti – a könyvtár
gyűjtőköri szabályzatát.
2. Könyvtárhasználati rendben intézkedik a könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók
igénybevételéről, és a kölcsönzésről, melyet a bejárati ajtón helyez el.
3. Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt, ellátja az állomány
feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét; a muzeális értékű könyveket pormentesen
védett helyen tartja.
4. Biztosítja a nyitvatartási időt, a dokumentumok kölcsönzését. Beszerzi, és nyilvántartásba
veszi – az igények figyelembevételével – az új dokumentumokat.
5. Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, amely diákok esetében érvényes
diákigazolvány.
6. Bemutatja és ismerteti az állományi katalogizálást, a könyv- és könyvtárhasználatot,
egyénileg is foglalkozik a tanulókkal az olvasás népszerűsítése és pozitív személyiségfejlesztés érdekében.
7. Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak,
kézikönyvek, albumok, atlaszok, stb.), biztosítja a kézikönyvtár zavartalan helyszíni
használatát. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek
megelőzéséről.
8. Tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat tart, tájékoztatást ad az egyéni és
csoportos érdeklődőknek.
9. Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat, más könyvtárak szolgáltatásainak elérését, a
dokumentumok másolását, új ismerethordozók előállítását.
10. Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújt: tematikus kiállítást mutat be, bibliográfiát
készít, ajánló jegyzéket készít a nevelők kérésére, önképzésük segítésére.
11. Megrendeli a folyóiratokat, ezekből információkat ad tovább, vezeti a könyvtári
statisztikát, közreműködik a tankönyvellátás szervezésében.
12. Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő nyilvántartásba
vételét, felelős az állomány megóvásáért.
13. Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és
cikkekről, a tanári segédanyagokról, kézikönyvekről.
14. Előkészíti a belső továbbképzéseket a szakirodalom ajánlásával.
15. Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervez, aktívan részt vesz a felsős
munkaközösség rendezvényein, a hagyományápoló munkában.
16. Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, együttműködik a könyvtár és
szolgáltatásai megszeretéséért.
17. Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program
módosításában, továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.
18. A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat-hozatalában,
köteles részt venni, és beosztás szerint felügyelni az intézményi rendezvényeken,
ünnepélyeken.
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19. Precízen vezeti a foglalkozási naplót, a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával
kapcsolatos adminisztrációt. Félévente beszámol a nevelőtestületnek szakmai tevékenységéről,
javaslatokat tesz.
20. Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az
intézményvezető megbízza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa
vezetett gyermekcsoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot, a könyvtárközi kölcsönzés
érdekében.
II. FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért.
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért.
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
Az intézmény nyilvántartásával, ügyvitelével összefüggő adatvédelemi, adatkezelési,
adattovábbítási és nyilvánosságra hozatali követelményeket és eljárásrendet az alábbiakban
szabályozom.
A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE

I.


2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról



2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



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



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



362/2011(XII.30) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról



A többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete a
közalkalmazotti alapnyilvántartásról

II. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA
Biztosítsa intézményünkben


a munkavégzés során az alkotmányos jogok érvényesülését



a hagyományos, vagy az elektronikus formában nyilvántartott adatok kezelésének
jogszerű, célhoz kötött felhasználását



az intézmény tanulóinak és dolgozóinak (közalkalmazottainak) tájékoztatására
vonatkozó előírások megtartását



az intézményben dolgozók (közalkalmazottak) és tanulók személyes adatainak
védelmét, szabály,- és jogszerű kezelését.
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III.

FOGALMAK, ÉRTELMEZÉSEK

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
 adat: a természetes, vagy előállított objektumok, folyamatok, állapotok, jellemzői,
illetve azok részleteinek érzékelhető formában történő megjelenítése, tágabb
értelemben szám, rajz, térképi részletek, vagy bármely más információ a
megjelenésre való tekintet nélkül
 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat
 közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon
vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre,
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat
 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli; közérdekű adat nyilvánosságra hozatala:
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá
nem eső adat közzététele
 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi
 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából
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 adatrögzítés: a nyilvántartásban szereplő adatok számítástechnikai adathordozóra
felvitele, az adatok érdemi mérlegelése nélkül
 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik
 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi
 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja
 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése
 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele
 üzemeltetés: az adathordozó eszközök, programok működtetése
 adathordozók: papíralapú, mágneses alapú, távadat-átviteli adattároló, továbbító
eszközök
 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges
 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából
 adatmegsemmisítés:
megsemmisítése

az

tartalmazó

adatokat

adathordozó

teljes

fizikai

 helyesbítés: a nyilvántartott téves adatoknak a tényszerű adatokra történő jogszerű
megváltoztatása
 adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett
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 adatszolgáltatás: egy személyre, vagy személyek meghatározott körére vonatkozóan a
nyilvántartott adatokról vagy azok egy részéről harmadik személy részére
adathordozón történő információ nyújtása (teljesítője a személyügyi feladatot ellátó
személy)
 adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutásának
megakadályozása
 másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben történő
sokszorozása (a részleges terjedelmű megsokszorozás: kivonat)
 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 betekintés: egyszerre egy személy nyilvántartott adatainak részleges vagy teljes körű
megnézése, az adathordozón, a személyügyi feladatot ellátó személy hivatali
helyiségében
 hozzáférés: a nyilvántartott adatok egy részéhez, vagy egészéhez való hozzájutás
terjedelme
 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
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IV. AZ ADATOK VÉDELMÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI
Intézményünk csak olyan személyes adathoz juthat hozzá, illetve vehet birtokába, amelyre a
törvényi felhatalmazás lehetőséget ad, vagy pedig amihez az érintett közalkalmazott illetve,
tanuló gondviselője hozzájárult.
Az intézményben érvényesülni kell a célhoz kötöttség elvének, mely szerint csak olyan
személyes adatot gyűjthető össze, tárolható, vehető birtokba, amely az elvégzendő feladatok
ellátásához feltétlenül szükséges.
Az adatok kezelése, továbbítása szigorúan meghatározott módon és körben történhet, de csak
olyan mértékben, amely az adott cél elérése érdekében szükséges.
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személlyel szemben titoktartási kötelezettség kötelezi. A titoktartási kötelezettség nem
vonatkozik a gyermekek, tanulók adatainak meghatározott nyilvántartására és továbbítására.
Intézményünkben biztosítani kell az érintett közalkalmazottak és tanulók adatainak
kezelésével kapcsolatos megismerési és tiltakozási jogát.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatfeldolgozó munkatárs az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az intézmény vezetője engedélyével illetve
törvényi rendelkezések szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet,
továbbá a személyes adatokat az adatkezelői rendelkezések szerint köteles tárolni és
megőrizni.
Adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes
adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha törvény eltérően
nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra
történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.
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V. AZ INTÉZMÉNYBEN NYILVÁNTARTOTT, KEZELT
SZEMÉLYES ADATOK

Intézményünk köteles a közalkalmazottainak és tanulóinak/gyermekeinek személyes és
különleges adatait a módosított a 2011.évi CXC Törvény rendelkezései szerint nyilvántartani,
kezelni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint a statisztikai
adatgyűjtési programnak megfelelő adatokat szolgáltatni.
Személyes adat meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat,
valamint az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Iskolánk nyilvántartja az alkalmazottak személyes adatait, amelyek a foglalkoztatással, a
juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosak. Ezeket az adatokat biztonsági okokból,
a törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése szerint, a célnak megfelelő mértékben,
célhoz kötötten kezeli.
Az intézményi közalkalmazottak adatainak nyilvántartását a Kjt. és a Köznevelési Törvény
előírása szerint kell nyilvántartani és kezelni:










név, születési hely és idő, állampolgárság
anyja neve
állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,
oktatási azonosítószáma
pedagógusigazolvány száma
munkáltatója neve, címe, OM azonosítója
közalkalmazotti jogviszony kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme, ideje
vezetői beosztása
munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
 iskolai végzettség, szakképzettségre vonatkozó adatok
- felsőoktatási intézmény neve
- a diploma kelte, száma
- végzettség, szakképzettség megszerzésének ideje
- pedagógus szakvizsga megszerzésének ideje
- PhD megszerzésének ideje
 munkában töltött idő időtartama közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő,
 besorolással kapcsolatos adatok
 munkaidejének mértéke
 tartós távollétének indoka és időtartama
 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek
 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat
terhelő tartozás és annak jogosultja
 szabadság, kiadott szabadság
 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei
 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei
 a többi adat az érintett hozzájárulásával.
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 az intézmény intézményvezetőjének fentiekben felsorolt adatait a fenntartó
(a munkáltatói jog gyakorlója) kezeli.
Az óraadó tanárok adatait a Köznevelési Törvény előírása szerint kell nyilvántartani és
kezelni:


















név, születési hely és idő, állampolgárság
anyja neve
állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,
oktatási azonosítószáma
pedagógusigazolvány száma
munkáltatója neve, címe, OM azonosítója
közalkalmazotti jogviszony kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme, ideje
végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatok,
 felsőoktatási intézmény neve
 a diploma kelte, száma
 végzettség, szakképzettség megszerzésének ideje
 pedagógus szakvizsga megszerzésének ideje
 PhD megszerzésének ideje
oktatási azonosító száma
besorolással kapcsolatos adatok
munkavégzésének helye
munkaidejének mértéke,
munkaköre (az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését)
részére történő kifizetések és azok jogcímei
részére adott juttatások és azok jogcímei
a többi adat az érintett hozzájárulásával

A gyermekek, tanulók adatait a Köznevelési Törvény szerint kell nyilvántartani, kezelni az
alábbiak szerint












a gyermek, tanuló neve, neme
születési helye és ideje,
állampolgársága,
lakó,- és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén
az ország területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma
társadalombiztosítási azonosító száma
szülő(k) vagy törvényes képviselő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének
címe, telefonszáma
nevelési-oktatási intézményének neve, címe, OM azonosítója
nevelésének, oktatásának helye
évfolyamának megnevezése
a gyermek tanulói fejlődésével kapcsolatos adatok
tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
 felvételivel kapcsolatos adatok
 magántanulói jogállással kapcsolatos adatok
 tanköteles-e

9













 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladat megnevezése
 jogviszony keletkezésének, megszűnésének jogcíme és ideje
 esetleges szüneteltetésének oka, kezdete és befejezésének oka
 tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka
 tanulmányainak várható befejezésének időpontja
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok
a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
rendellenességére vonatkozó adatok
a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozók adatok
a tanuló diákigazolványának sorszáma
a tanuló azonosító száma
tankönyvellátással kapcsolatos adatok
évfolyamismétlésre vonatkozó adatok
országos mérés, - értékelés adatai
a többi adat az érintett hozzájárulásával.
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VI. ADATOK KEZELÉSÉVEL, VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK,
KÖTELEZETTSÉGEK

A tanulók személyi adatainak védelme érdekében az adatok kezelői kizárólag az alábbiak
lehetnek:




az intézmény intézményvezetője
intézményvezető által kijelölt intézményvezető-helyettes
az iskolatitkár

A rendszergazda a számítógépes rendszerben nyilvántartott adatokhoz csak a munka
végzéséhez szükséges mértékben férhet hozzá, esetileg engedélyezett hozzáférési
jogosultsága betekintésre, feldolgozásra terjed ki.
Az intézmény vezetőjének a munkavégzéséhez szükséges mértékű, teljes körű adat-kezelési,
betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési, jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van
az intézmény személyi állomány adataira vonatkozóan.
Az intézmény intézményvezetője által kijelölt intézményvezető-helyettes jogosult és
köteles a tanulói, tanügyi- és egyéb nyilvántartásokban szereplő adatok folyamatos
jogszerűségi, - és szabályszerűségi dokumentált ellenőrzésére.
Az intézményvezető, kijelölt helyettese jogosult az intézmény alkalmazottjának személyi
nyilvántartásába teljes körűen betekinteni. A betekintés vagy adatszolgáltatás során
tudomására jutott adatot csak rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra
feljogosított személynek hozhatja tudomására.
Az iskolatitkárnak az intézményre vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem
tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és
adatvédelmi kötelezettsége van.
A közalkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyilvántartásba
történő betekintésre, helyesbítésre, adatainak megismerésére, másolat, kivonat kérésére és
felelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.
Az intézményi dolgozó személyes és különleges adatainak nyilvánosságra hozatala csak az
érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén történhet.
Intézményünkben személyes és különleges adat akkor kezelhető, ha





ahhoz a dolgozó írásban hozzájárul,
ha azt törvényi vagy közérdeken alapuló célból elrendelik
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll.
Ha a dolgozó cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor - a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
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veszély elhárításához vagy megelőzéséhez - szükséges mértékben, a hozzájárulás
akadályainak fennállása alatt az érintett dolgozó személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú tanuló hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
Az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást írásban kell rögzíteni. A megállapodásnak
tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése
szempontjából az érintett dolgozónak ismernie kell, így különösen







a kezelendő adatok meghatározását,
az adatkezelés időtartamát,
a felhasználás célját,
az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,
adatfeldolgozó igénybevételének tényét.
az érintett aláírását, amellyel hozzájárul
meghatározottak szerinti kezeléséhez.

adatainak

a

szerződésben

Az adatkezelésben érintett személyek tájékozódási joga
Az intézményben dolgozó közalkalmazott, vagy a tanuló gondviselőjének kérésére az
intézmény vezetője köteles tájékoztatást adni - az illetőt érintő – az intézmény által kezelt, és
hagyományos, vagy elektronikus módon feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat.
Az intézmény intézményvezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles
írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást. Ennek alapján a dolgozó
tájékoztatást kaphat
A dolgozó tájékoztatása meghatározott esetekben megtagadható, melyet írásban kell közölni
az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került
sor, valamint tájékoztatni kell a bírósági, hatósági jogorvoslatok lehetőségeiről.
Az adatkezelésben érintett személyek tiltakozási joga
Az intézményben dolgozó közalkalmazott, vagy tanuló gondviselője tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen, ha
 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el,
 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 a tiltakozás jogának gyakorlását a törvény lehetővé teszi.
Az intézmény intézményvezetője – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
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Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatait korábban továbbította.
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, és
kártérítést kérhet.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.
Adattörlés, adathelyesbítés, módosítás csak intézményvezetői engedéllyel történhet.
Ha a dolgozóra vonatkozó személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az intézmény rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő
munkatárs helyesbíti. Az adatkezelő munkatárs megjelöli az általa kezelt személyes adatot,
ha az érintett dolgozó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes
adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A személyes adatot a dolgozó írásbeli kérelme alapján törölni kell, ha






kezelése jogellenes;
az érintett kéri;
az hiányos vagy téves
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a
levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
Törlés helyett a személyes adatot zárolni kell, ha az érintett dolgozó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a dolgozót, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A
helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről, és a törlésről szóló értesítés mellőzhető, ha az a
dolgozó jogos érdekét nem sérti.
Ha az iskola adatkezelője az érintett dolgozó, vagy tanuló (illetve annak törvényes
képviselője) helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatni az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
hatóságokhoz fordulás lehetőségéről.
Ha az adatok továbbítása elektronikus úton történik, akkor a személyes adatok technikai
védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának legalább az
alábbi védelmi intézkedéseket kell tennie:
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ellenőrzés,
jelszavas védelem,
mentés CD-re
adatok kinyomtatása
adatok továbbítása után a hálózatról való törlés

Intézményünk adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza





az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,
az adattovábbítás jogalapját és címzettjét,
a továbbított személyes adatok körének meghatározását,
az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a
tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E
korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig
húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.
Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi hatóság által megbízott személyeket illeti meg,
akik felvilágosítást kérhetnek, betekinthetnek az adatok nyilvántartási rendszerébe,
megismerhetik az adatkezelést, intézményi gyakorlatát, beléphetnek az adatkezelő
helyiségekbe.
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VII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI VISZONYOK
SZABÁLYAI

A gyermekek, tanulók személyes adatai


A gyermekek, tanulók személyes adatait csak








pedagógiai,
habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátása,
gyermek,- ifjúságvédelmi,
iskola-egészségügyi,
a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartás
folyamatban lévő büntetőeljárási, szabálysértési eljárásban a büntethetőség,
felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából

lehet kezelni a célnak megfelelő mértékben és kötött módon.


A pedagógus, az intézményi az oktató-nevelő munkát végző és segítő közalkalmazott,
az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más, vagy
saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez esetben az
adatok kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a jogosult
beleegyezése nem szükséges.



A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá
azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva
harmadik személlyel szemben titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt,
adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való
kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási
jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fenn marad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével
összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt
vettek a nevelőtestület ülésén. A titoktartási kötelezettség alól kiskorú tanuló esetén a
szülő írásban felmentést adhat.



A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat
közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi
vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelésioktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy
saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a
helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.



Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei
között – az kijelölt vezető vagy más alkalmazott jogosult.
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Az intézmény alkalmazottainak személyes adatai


Az intézmény alkalmazottainak személyes adatait






a foglalkoztatással kapcsolatosan
a juttatások kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével,
állampolgári jogok és kötelességek teljesítésével
nemzetbiztonsági okok
alapján szabad a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások

kezelése céljából a célhoz kötötten felhasználni.


Az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért és célhoz kötött
továbbításáért az intézményben:
 a vezető és kijelölt helyettese
 az érintett alkalmazott felettese,
 iskolatitkár,
 az alkalmazott (a saját adatainak közlése tekintetében)
tartozik felelősséggel.

.



Az alkalmazott, felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott, bejelentett
adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.



Az dolgozó felelősségi körén belül minden esetben köteles az adatlapon dokumentálni
a jogosultság gyakorlásának jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét



A minősítést végző dolgozó felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a
minősítés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és
tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.



A munkaügyi feladatot ellátó dolgozó felelősségi körén belül köteles intézkedni arról,
hogy a megfelelő személyi iratra az adatot a keletkezésétől, illetőleg változásától
számított legkésőbb 5 munkanapon belül rávezessék az alábbi esetekben:
 az alkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítésekor és kijavításakor,
 ha az alkalmazott nem az általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy
helyesbítését kéri, kezdeményezi.



A munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott felelősségi körén belül köteles
 gondoskodni arról, hogy az általa kezelt - alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi
rendelkezések tartalmának,
 gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás
kerülhessen, amely adatforráson alapul,
 az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését
kezdeményezni a munkaügyi ügyekkel foglalkozó vezetőjénél, ha megítélése
szerint a személyi iraton szereplő adat valóságnak már nem felel meg.
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VIII. AZ ADATKEZELÉS INTÉZMÉNYI RENDJE
Intézményünk adatkezelési tevékenysége magába foglalja a közalkalmazottak, és a tanulók
személyes adatainak felvételét, feldolgozását, jogszerű felhasználását, tárolását, továbbítását,
előírásszerű védelmét.
Adatkezelő: minden olyan vezető, ügyintéző, ügykezelő (adatrögzítő), aki(k) feladatuk
végzése során célhoz kötötten adatnyilvántartással, személyi irattal összefüggő adatokat
kezelnek
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.
Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál a közalkalmazotti tanácsot a
szülői szervezetet, (közösséget) és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti
meg.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén
 az alkalmazottat tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétele
nem kötelező,
 kiskorú tanulónál be kell szerezni a szülő engedélyét.
Az oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és a változás-bejelentés
 Az adatvédelmi törvényben foglaltak megfelelése érdekében minden dolgozó és tanuló
 részére – a KIR adatbázisból történő kigyűjtéssel – írásbeli igazolást kell kiadni a 11
jegyből álló azonosító számáról.
 Ha az érintett dolgozó tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben
róla nyilvántartott adatokról, az intézmény adatfelelőse a kérelem napján,
térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki.
 Ha az intézmény olyan gyermekkel, tanulóval, óraadóval vagy más alkalmazottal
létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony
létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en
keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot
kérni és kiadni.
 Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a
jogviszony megszűnését – a megszűnés időpontjától számított – öt napon belül be kell
jelenti a KIR-en keresztül.
 Ha a gyermek, tanuló jogviszonya a nevelési-oktatási intézménnyel megszűnik, az
intézmény statisztikai céllal közli a KIR-en keresztül, hogy
 a jogviszony milyen jogcím alapján szűnt meg,
 tanuló esetén közli, hogy az érintett az adott köznevelési alapfeladatban szerzett-e
iskolai végzettséget, szakképesítést, valamint – iskolai végzettség hiányában –
hány évfolyamot végzett el. ( A tanulói jogviszonyon érteni kell a magántanulói, a
vendégtanulói jogviszonyt, továbbá a fejlesztő felkészítésben, a fejlesztő nevelésoktatásban való részvételt is.)
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Az adatok továbbításának rendje
 Az alkalmazottak, pedagógusok a kötelezően nyilvántartott adatai a törvényben
meghatározott céloknak megfelelően a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz
kötöttség megtartásával továbbíthatók
 finanszírozáshoz szükséges adatok tekintetében a fenntartónak,
 a törvényi felhatalmazás alapján, a társadalombiztosítással összefüggő
jogviszonnyal összefüggő adatok tekintetésben az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárnak, illetve a NAV-nak
 SZJA törvény felhatalmazása alapján az adózással összefüggő adatok esetében a
NAV-nak
 a köznevelési törvény alapján meghatározott pedagógusi és közalkalmazotti
nyilvános adatok tekintetében a KIR számára
 a pedagógusigazolvány kiadásához szükséges adatok tekintetében a
pedagógusigazolvány kibocsátójának
 a közneveléssel összefüggőadatokat az igazgatási tevékenységet végző
közigazgatási szervnek,
 a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak
 jogszabályi felhatalmazások alapján a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a
nemzetbiztonsági szolgálatnak.
 A gyermekek, tanulók kötelezően nyilvántartott adatai a törvényben meghatározott
céloknak megfelelően továbbíthatók az alábbiak szerint:
 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője,
közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére
o a neve, születési helye és ideje,
o lakóhelye, tartózkodási helye,
o szülője neve, törvényes képviselője neve,
o szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,
o jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése,
o magántanulói jogállása,
o mulasztásainak száma
o a tartózkodásának megállapítása céljából,
o a jogviszonya fennállásával,
o a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben
 az érintett középfokú oktatási intézmény részére
o iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai
o az iskolához, középfokú oktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan
 egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény részére az egészségi
állapotának megállapítása céljából
o a neve, születési helye és ideje,
o lakóhelye, tartózkodási helye,
o társadalombiztosítási azonosító jele,
o szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye tartózkodási helye és
telefonszáma,
o iskolai egészségügyi dokumentáció,
o a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok
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 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezet, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény részére a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából
o a neve, születési helye és ideje,
o lakóhelye, tartózkodási helye,
o szülője, törvényes képviselője neve,
o szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,
o a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
o a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok
 a fenntartó részére, az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges
adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából
 a tankönyvforgalmazók részére a számla kiállításához szükséges adatai
 az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a
bizonyítványok nyilvántartása céljából.
 a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás
között,
o a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára vonatkozó adatai
o tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai
 a szülő, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, az iskola részére, az iskolába
lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai
 a szülő, a vizsgabizottság, a gyakorlati képzés szervezője, a tanulószerződés
alanyai, vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskola, iskolaváltás
esetén az új iskola, a szakmai ellenőrzés végzője részére
o magatartása,
o szorgalma
o tudása
o értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen
belül,
 a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére
diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adata
A tanuló fejlődésének nyomon követése
Az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus - jogszabályban meghatározottak
szerint - köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. A
méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum
alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható.
A tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-értékelés során
keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, s e
célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a közoktatási feladatkörében
eljáró oktatási hivatal részére.
Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolni lehet az
önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és életviteli
szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat. A közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat visszaküldi az iskolának.
Az országos mérések, értékelések során az érintett tanulónál minden esetben azt a mérési
azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első ízben kitöltött dokumentumon alkalmaztak.
Az adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő ötödik tanítási év végén törölni kell.
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Az iskola az önkéntes adatszolgáltatással gyűjtött adatokat a dokumentumoknak a köznevelési
feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak történő megküldést követő három munkanapon belül
törli. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók
fel, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai
intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas módon
tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével
átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének megállapításával
kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára.
Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait - beleértve a mérési azonosítót is - a másik
iskolának továbbítani kell. Az iskola értesíti a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási
hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik iskolának küldte tovább. A közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat a honlapján az érintett tanuló és
szülője részére hozzáférhetővé teszi.
A középiskola és a szakiskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról,
hogy az ott végzett tanulók - a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán - a
tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középiskola és a szakiskola
megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért
tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és
személyazonosításra alkalmatlan módon, az iskola honlapján, annak hiányában a helyben
szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
Az adatkezelésben résztvevők köre
Adatkezelés felügyelete, irányítása
 Intézményvezető
 elkészíti és kiadja az intézmény adatvédelmi, - adatkezelési szabályzatát;
 teljes körű adatkezelési, betekintési, adattovábbítási jogokkal. rendelkezik.
 titoktartási és adatvédelmi kötelezettsége van az intézmény személyi állomány
adataira vonatkozóan
 ellenőrzi, hogy a személyes és különleges adatok kezelése megfelel-e a törvényi
előírásoknak
 biztosítja az adatkezeléshez és védelemhez szükséges személyi, szakmai, tárgyi
feltételeket.
 kijelöli az adatkezeléssel foglalkozók körét, feladatait;
 rendszeresen ellenőrzi a közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói és
alkalmazotti adatok nyilvántartásának kezelésének, továbbításának szabályosságát,
jogszerűségét,
 intézményváltás esetén gondoskodik a magatartás, szorgalom és tudás
értékelésével kapcsolatos tanulói adatok megfelelő továbbításáról
 gondoskodik az indokolt mértékben és módon meghatározott adatok kezelésének
rendjéről, s amennyiben szükséges az érintettek hozzájárulásának beszerzéséről.
 számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes rendszerben tárolt összes
alkalmazotti, tanulói és tanügyi adatok olvasási, valamint a tantárgyi érdemjegyek
téves bejegyzéseinek javításának írásos hozzáférésére.
 Esetileg engedélyezi a számítástechnikai rendszer üzemeltetését biztosító
rendszergazda írási, olvasási jogosultságát.
20

 Meghatározza az intézmény számítástechnikai rendszerében tárolt adatok
hozzáférésének jogosultsági körét és a hozzáférés mértékét,
 az adatkezelés felügyeletére, ellenőrzésére vonatkozó feladatait és jogait részben
az intézményvezető-helyettesre írásban átruházhatja.
 Intézményvezető-helyettes
 ellenőrzi, hogy az intézményben az adatkezelés a vonatkozó jogszabályok és az
adatvédelmi és kezelési szabályzat előírásai szerint történjen;
 haladéktalanul intézkedik az esetleges szabálytalanságok esetén azok
megszüntetésére,
 figyelemmel kíséri az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat, és annak
változásait. Szükség esetén konkrét javaslatot tesz az intézményvezető részére
adatkezelési szabályzat módosítása érdekében
 mint az intézményvezető által kijelölt helyettes, jogosult az intézmény
alkalmazottainak, tanulóinak személyi nyilvántartásába teljes körűen betekinteni.
 A betekintés vagy adatszolgáltatás során tudomására jutott adatot csak
rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra feljogosított személynek
hozhatja tudomására.
 a munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felügyeli a közoktatási
törvény alapján nyilvántartott tanulói és alkalmazotti adatainak kezelését,
továbbítását
 rendszeresen ellenőrzi a munkaügyi előadó adatkezelésével és védelmével
kapcsolatos munkáját
 A számítástechnikai rendszerben tárolt összes tanulói, tanügyi adathoz olvasási
jogosultsággal hozzáférhet
Az adatkezelési operatív feladatai
 Iskolatitkár
 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és
kezelési szabályzat előírásai alapján végezni;
 feladatainak ellátása során titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási
kötelezettség nem vonatkozik a tanulók adatainak azon körére, amelyeket vezetői
utasítás alapján nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási célból feldolgoz és továbbít.
 az intézmény tanulóira vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem
tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési
jogosultsággal rendelkezik.
 számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz való
hozzáférésre.
 nyilvántartja a tanulók adatait a közoktatási törvény kötelező előírása szerint.
 a pedagógusok és alkalmazottak adatainak a kiadott utasítás szerinti továbbítása
 A számítástechnikai rendszerben tárolt összes tanulói, tanügyi adathoz korlátozott
(írási) jogosultsággal hozzáférhet
 Pedagógusok, osztályfőnök
 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és
kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni;
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 köteles a tudomására jutott hivatali, és a tanulók gyermekek felügyelete során
birtokába jutott titkot megőrizni;
 az érintett osztályon és a nevelőtestületen belül, a tanulók magatartására,
szorgalmára a tudásuk értékelésére vonatkozóan részleges adatkezelési,
betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsággal rendelkezik.
 az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más,
vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez
esetben az adatok kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a
jogosult beleegyezése nem szükséges.
 a tanulókkal kapcsolatos munkavégzése során az alábbi adatokat kezelheti
o a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának
és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár
esetén a tartózkodási jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma
o szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma
o tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
- felvételivel kapcsolatos adatok
- a tanulómagatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és
minősítése, vizsgaadatok
- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok
- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló rendellenességére vonatkozó adatok
 számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes rendszerben tárolt összes
tanulóra olvasási, valamint az általa oktatott tantárgyi érdemjegyek és a
hiányzások írásos hozzáférésére. Az általa oktatott tantárgyak érdemjegyeinek
módosítása, csak az intézményvezető írásos hozzáférési jogosultságán keresztül
történhet.
 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és
kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni;
 köteles a tudomására jutott hivatali, és a tanulók, gyermekek felügyelete során
birtokába jutott titkot megőrizni;
 feladatára vonatkozóan részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési,
másolatkészítési jogosultsággal rendelkezik.
 a tanuló, gyermek osztályfőnökével, nevelőjével együttműködve, konzultálva, az
intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más,
vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez
esetben az adatok kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a
jogosult beleegyezése nem szükséges.
 munkavégzése során az alábbi adatokat kezelheti
o a tanuló neve, születési helye, ideje, állampolgársága
o lakcíme, telefonszáma
o szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma
o a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozók adatok
o a tanuló diákigazolványának sorszáma
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o a tanuló azonosító száma (diákigazolványban szerepel)
 munkavégzése során továbbíthatja az előzőekben részletezett adatokat:
o az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek
(iskolaorvos, fogorvos), a tanuló egészségügyi állapotának megállapítás
céljából
o a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek,
tanuló
veszélyeztetettségének
feltárása,
megszüntetése
céljából
(gyermekjóléti szolgálat, illetékes jegyző)
Rendszergazda
 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és
kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni;
 köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
 felel a számítástechnikai rendszer adatbiztonsági követelményeinek betartásáért, a
zökkenőmentes üzemeltetésért
 gondoskodik a rendszer folyamatos karbantartásáról
 kizárólagossal biztosítja az adatkezelésben résztvevő számára biztosított hozzáférési
jogosultságot
 biztosítja, hogy az intézményben minden adatkezelő csak egyéni azonosítás után
léphessen be az elektronikus rendszerbe
 gondoskodik arról, hogy az adatok bevitelének adatmódosításának tényét időpontját,
az adatkezelő azonosító adatait a rendszer automatikusan naplózza
 biztosítja, hogy az adatokról naponta biztonsági mentés készüljön
 biztosítja, hogy a számítógépes hálózatban az adatok „feltörése” ne legyen lehetséges
 Intézményvezető eseti engedélye alapján jogosult a számítógépes rendszer adatainak
olvasási és írásos hozzáféréséhez.
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IX. AZ INTÉZMÉNYI ADATKEZELÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A személyi adatok forrása
Az intézményi dolgozók és tanulók esetében azok az adatok, amelyek az intézmény
nyilvántartási, adatszolgáltatási, továbbítási feladataihoz, kötelezettségeihez kapcsolódnak, s
amelyekhez kezeléséhez az érintettek is hozzájárultak
A személyes adatok felvételének formája
Az adatok felvétele minden esetben írásbeli formában történik, szóbeli tájékoztatás alapján
az adatbázisba semmilyen adat nem kerülhet be.
A személyes adatok felvételének módja
A felvett adatok nem térhetnek el az azok forrásául szolgáló iratban szereplő adatoktól.
Ha a forrás-irat valamilyen okból értelmezhetetlen, olvashatatlan, ellentmondásos, vagy
hiányos, akkor az adat szolgáltatótól írásbeli módon történt kijavítást, kiegészítést kell kérni
az „Adatnyilvántartó/változást Jelentő Lap” kitöltésével. Az Adatnyilvántartó/változást
Jelentő Lapon szereplő adat felvétele – mint kiegészítési, módosítási, javítási kérelem csak
akkor végezhető el, ha azt a dolgozó, vagy a tanuló gondviselője dátummal ellátva sajátkezű
aláírásával hitelesíti
A személyi adatokhoz történő hozzáférés
A hagyományos nyilvántartásban és amennyiben az intézmény majd alkalmazza, a
számítógépes naplóban szereplő adatok hozzáféréséhez az adatkezelő, felhasználó csak a
szükséges mértékben, ideig és a feladatának elvégzéséhez kötött módon férhet hozzá.
A számítógépes adatkezelés esetén a rendszer felhasználói egyes adatfajtákhoz olvasási, vagy
írás és olvasási jogosultsággal férhetnek hozzá.
A megismert adatokat a hozzáférési jogosultsággal rendelkező dolgozó kimásolhatja,
illetve kinyomtathatja, azzal a kötelezettséggel, hogy az ily módon nyert adatokat csak
feladataihoz kötötten használhatja fel, s gondoskodik arról, hogy az ne kerüljön illetéktelenek
birtokába.
Számítógépes adatkezelés esetén a hozzáférési jogosultság a rendszergazda által kiadott
személyes kód és jelszó alkalmazásával nyílik meg.
A személyi adatok felhasználása az intézményi nyilvántartásokban.
a.) Az intézményben dolgozó közalkalmazottak adatai az alkalmazotti nyilvántartásokban találhatók.
Az alkalmazotti nyilvántartások előállítása alapjául szolgáló adatok bevitelére dolgozó és az
iskolatitkár jogosult.
b.) A kötelezően előállítandó és használandó nyilvántartásokban a tanulók, gyermekek
személyi adatait osztályonként, vagy csoportonként kell feldolgozni.
 a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (óvodai szakvélemény).
Az iskola által kötelezően használt nyilvántartás





a bizonyítvány,
a nemzetiségi bizonyítvány,
az érettségi bizonyítvány, az érettségi tanúsítvány,
a szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány,
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a törzslap külíve, belíve,
a nemzetiségi törzslap külíve, belíve,
az értesítő (ellenőrző), e-ellenőrző
az osztálynapló, e-napló
a csoportnapló, e-napló
az egyéb foglalkozási napló, e-napló
a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához,
az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához,
az órarend,
a tantárgyfelosztás,
a továbbtanulók nyilvántartása,
a tanulói jogviszony igazoló lapja.

X. AZ ADATKEZELÉS ÜGYVITELE, DOKUMENTUMAI
A személyi iratok
Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz
felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a közalkalmazotti jogviszony
létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor illetve azt követően keletkezik és az alkalmazott
személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
Személyi iratok csoportosítása







a közalkalmazott személyi anyaga
a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat
a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok
a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok
tanulói iratok

Az intézményi dolgozók személyi anyagának adattartalma
Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben
együttesen kell tárolni, és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a
közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli.
Személyes alapadatok iratai








az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja,
az önéletrajz,
az erkölcsi bizonyítvány,
a kinevezés,
a besorolásról, illetve az áthelyezésről rendelkező iratok,
a minősítés,
az alkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,
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a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,
közalkalmazotti igazolás másolat,
hatályos fegyelmi ügyek.

Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok:

 juttatásokkal kapcsolatos iratok (kitüntetés, jubileumi jutalom, külön juttatás,
 céljutalom, eseti jutalom, munkáltatói kölcsön, képzésre kötelezés, tanulmányi




szerződés, tanulmányi igazolás, tanulmányi juttatás, elhelyezés, egyéb jóléti
ügyek),
közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok (pályázat, alkalmasság igazolások,
nyilatkozat, szolgálati igazolvány, munkavédelmi oktatás, kártérítés,
összeférhetetlenség, helyettesítés elrendelés, fizetés nélküli szabadság, (GYES,
GYED), saját lakásépítés,
hozzátartozó ápolás, házastárssal külföldre utazás, egyéb) szabadidő, eltérő
munkarend megállapítás,

Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyok iratai




katonai szolgálat,
felkérések,
további jogviszony létesítés engedélyezése, ill. elutasítása),

Közalkalmazott kérelmére kiállított, vagy önként átadott iratok














szociális támogatás,
egyéni kérelmek,
munkaképesség csökkenés,
munkavégzés alóli mentesség igazolása,
közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok alapját képező iratok,
nyilvántartott adatok változásainak bejelentése,
iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat,
nyelvvizsga,
közigazgatási alap- és szakvizsga,
ügykezelői vizsga,
egyéb képzettség,
szakértői okiratok másolatai,
betekintési kérelem,

Illetménnyel és ezzel összefüggő, más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok


személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetés - letiltás, elkülönítésük azonban
a központi bérszámfejtéshez kapcsolódik.

A személyi anyag része a közalkalmazotti alapnyilvántartás, mely e szabályzat 1. sz.
mellékletét képezi. A közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül,
majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett
közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:

 a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor
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 a közalkalmazott áthelyezésekor
 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor
 ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak
A személyi iratokba történő betekintés
A személyi anyagba való betekintésre jogosultak.:









saját adataiba az alkalmazott,
az alkalmazott felettese,
a minősítést végző vezető
a törvényességi ellenőrzést végző testület, vagy személy
a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy
munkaügyi per kapcsán a bíróság
feladatkörükben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult
büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, nemzetbiztonsági
szolgálat
a személyzeti, munkaügyi és illetmény- számfejtési, munkaügyi feladatokat ellátó
munkatárs feladatkörén belül.

A személyi iratok kezelésének feladatai
Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban nyilvántartott
adatokkal kapcsolatban minden ezen szabályzat szerint információhoz jutó személyt
adatvédelmi kötelezettség terhel, felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének megfelelő
felhasználásáért, valamint azért, hogy az ezen szabályzat szerint illetéktelen személy
birtokába ne juthasson.
A személyügyi/munkaügyi feladatokért felelős vezető köteles gondoskodni arról, hogy a
személyes adat a megfelelő személyi iratra, adathordozóra a keletkezésétől, változásától,
helyesbítésétől számított 5 munkanapon belül rávezetésre kerüljön, illetve kezdeményezi a
munkáltatói jogkör gyakorlójánál az általa kiadott írásbeli rendelkezés szükség szerinti
helyesbítését.
A személyügyi/munkaügyi feladatot ellátó iskolatitkár az általa kezelt - a közalkalmazotti
jogviszonnyal összefüggő - személyi iratra adatot, megállapítást csak közokirat, az
alkalmazott írásbeli nyilatkozata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés alapján tehet.
Köteles kezdeményezni vezetőjénél a megítélése szerint valóságnak már meg nem felelő adat
helyesbítését, törlését.
Az alkalmazotti nyilvántartás adatlapját csak ezen szabályzat szerint teljes körű adatkezelési
jogkörrel rendelkező személyügy/munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott vezetheti, akit az
adatnyilvántartás minden szakaszában és a tárolás során terhel az adatvédelmi kötelezettség.
A személyi iratok iktatása, tárolása
Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben
együttesen kell tárolni, és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.
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A személyi iratokat külön iktatókönyvben gyűjtőszámon kell iktatni. Az így beiktatott
személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e
célra kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.
A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt nem kell lerakni.
Az irattározás az alkalmazotti jogviszony fennállásáig az iskolatitkárnál történik.
A számítógépes iktatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyügyi tárgykódon
nyilvántartott iratok adataihoz, csak a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársak
férhessenek hozzá.
Személyi iratot tárolni csak az iskolatitkári valamint az intézményvezető-helyettesi
helyiségeiben, a munkavégzést követően biztonsági zárral ellátott irattárolóban (páncél- vagy
lemezszekrényben) elzártan lehet.
Az intézmény személyügyi feladatot ellátó helyiségei az iskolatitkári, valamint az
intézményvezető-helyettesi szobák.
A személyügyi feladatot ellátó dolgozó helyiségét - ha az ott dolgozók közül senki nem
tartózkodik bent - zárva kell tartani.
Az ilyen helyiségek ajtaját biztonsági zárral kell ellátni, kulcsait csak az ott dolgozók vehetik
fel a portáról és munkaidő végén oda kell visszajutatni. .
Az alkalmazotti jogviszony megszűnését követően az irattárba történő helyezése előtt az
iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni a személyi iratokkal kapcsolatban az irattározás
tényét, időpontját és az iratkezelő személy aláírását. Ezután az alkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően - a központi irattárban kell elhelyezni.
Az irattárban elhelyezésre kerülő "régi anyag" elnevezésű személyi iratokat úgy kell tárolni,
hogy ahhoz csak az intézményvezető, kijelölt helyettese és az iskolatitkár férhessen hozzá.
A személyi anyagot az alkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell
őrizni. Tárolásáról és levéltárba helyezéséről az intézmény ügyirat kezelési szabályzatában és
irattározási tervében kell rendelkezni.
Személyi iratok nyilvántartása
Az iratokat, tartalmuknak megfelelően, a megjelölt csoportosításban, személyi iratgyűjtőben
kell tárolni és őrizni.
Az iratgyűjtőben az iratokat az iratcsoport elnevezésével ellátott kemény kartonlappal kell
elhatárolni az áttekinthető kezelhetőség érdekében.
Az iratgyűjtő előlapját követően tartalomjegyzéket kell elhelyezni, melyen az iratgyűjtőben
elhelyezett iratokat, annak szerkezeti rendjében - az alkalmazotti alapnyilvántartás oldalai
kivételével - nyílván kell tartani. A tartalomjegyzéknek tartalmaznia kell az iktatószámot és az
ügyirat keletkezésének időpontját is, s rövid szöveges megjelölést.
A tartalomjegyzék lezárása az iratcsoportonkénti utolsó nyilvántartott iratot követő üres sor
egy vonallal történő áthúzását, alatta a lezárás dátumának és a személyügyi ügyintéző
aláírásának feltüntetését jelenti. Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok kezelése az
intézmény személyügyekkel foglalkozó ügyintézőjének feladata.
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A személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetésletiltás, családi pótlék stb. iratok,
központi bérszámfejtéshez kapcsolódnak. Az iratok tárolása, őrzése a gazdasági iroda
feladata.
A hatályos fegyelmi ügyek nyilvántartását - a későbbi törölhetőség érdekében - ceruzával kell
vezetni.
Személyi adatokban történő változások kezelése
Minden alkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező változást köteles 5 napon belül írásban
bejelenteni és okirattal (vagy annak másolatával) igazolni az iskolatitkárnak:
 név,
 családi állapot,
 eltartott gyermek (név, születési idő, eltartás kezdete),
 lakcíme, ideiglenes tartózkodási hely címe,
 iskolai végzettség,
 szakképzettség,
 tudományos fokozat,
 állami nyelvvizsga,
 iskolai végzettség, szakvizsga,
A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő iskolatitkár a bejelentéstől
számított 5 munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni.
A kinevezési okiratok, illetve a besorolási és kinevezési okiratok módosításának rendelkező
részében - a besorolási fokozathoz tartozó fizetési fokozat meghatározása mellett - zárójelben
fel kell tüntetni ezen okiratok fejrészében a munkakör FEOR számát.
Az áthelyezés elfogadása esetén a két fél egyetértő nyilatkozatát tartalmazó okiratban kell
megállapodni az áthelyezés részletes feltételeiről (áthelyezéshez hozzájárulás, időpont,
munkakör, illetmény, illetve az elért pályagyorsító intézkedések elfogadása, szabadság,
fennálló kötelezés, kölcsöntartozás, egyéb megállapodások, valamint annak rögzítése, hogy az
áthelyezési megállapodásban nem szereplőkérdésekben a fogadó szervezetnek nincs
jogfolytonos teljesítési kötelezettsége).
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XI. KÖZÉRDEKŰ ADAT
Közérdekű adat: állami, vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat.
Az intézmény közérdekű adatai nyilvánosak, kívülállók számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
Az intézmény kötelessége a feladatkörébe tartozó közérdekű ügyekben a szülők, tanulók
gyors pontos tájékoztatása az alábbi közérdekűnek minősíthető adatairól:






















alapadatai (az alapító okirat szerint)
feladatai,
hatásköre
szervezeti felépítése
működésének rendje, ezzel kapcsolatos dokumentumok
nevelési programja
pedagógiai programja
házirendje
feladatok, követelmények
a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
a beiratkozásra meghatározott idő,
a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke,
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke,
a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési
feltételeket is,
a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje,
a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
a külső szervek által végzett ellenőrzések nyilvános megállapításai,
a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával,
a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje éves munkaterv alapján a
nevelési évben,
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény közérdekű adatainak nyilvánossága
 Az intézmény nevelési és pedagógiai programja és annak hatályos változata
megtekinthető az intézmény honlapján, valamint munkaidőben az intézményvezető,
intézményvezető-helyettesi irodákban, nevelői szobákban és az iskolai könyvtárban.
 Az intézmény szakmai, működési és dokumentumait az iskola használói
megtekinthetik az iskola honlapján az intézményvezető, intézményvezető-helyettesi,
valamint a nevelői szobákban

30

Az iskolában szervezett versenyek, vizsgák név szerinti eredményeinek nyilvános
kihirdetése csak a tanuló, illetve a szülő előzetes hozzájárulása, illetve ráutaló magatartása
következtében történhet.
Az intézmény Különös közzétételi listában ad tájékoztatást a tevékenységéhez kapcsolódó
jogszabályilag meghatározott (személyes adatokat nem sértő) adatokról, információkról az
alábbiak szerint:
Iskolák esetében:
 a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok számát,
 a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét,
 tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéket,
 a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési
feltételeket is,
 a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításait és idejét,
 a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,
 egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 az intézmény nyitva tartásának rendjét,
 éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjait,
 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot,
 a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és
szakképzettségét,
 a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai
végzettségét és szakképzettségét,
 az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
 a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett idejét,
 az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,
 szakkörök igénybevételének lehetőségeit.
 mindennapos testedzés lehetőségeit
Az intézmény tájékoztató rendszere az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi az
előzőekben felsorolt adatokat és dokumentumokat. A közzétételi lista tartalmát szükség
szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP- jelentés megküldését
követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni.
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A Különös közzétételi listában szereplő adatok megtekinthetők az intézmény
intézményvezetői irodájában, valamint az iskolatitkári helyiségben, valamint honlapján
digitális formában.
Az adatok személyazonosítás nélkül korlátozás nélkül betekinthetők, kimásolhatók
kinyomtathatók, internetről letölthetők.

XII. A KÖZNEVELÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE (KIR)
A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási,
gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből
személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt
egyidejű értesítése mellett, meghatározott esetben adhatunk ki.
Intézményünk, mint köznevelési feladatokat ellátó adatszolgáltató (intézménytörzs)
törvényileg előírt módon és tartalommal adatot szolgáltat a KIR honlapján keresztül fokozott
biztonságú elektronikus aláírással, vagy postai úton a KIR által biztosított adatlapon
(amennyiben az elektronikus hitelesítés az intézményben nem megoldott) , mely tartalmazza
az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, az intézmény - külön jogszabályban
meghatározott - hivatalos nevét, az intézmény típusát, az intézmény feladat ellátási helyét, az
intézmény székhelyét, OM azonosítóját tagintézmény nevét telephelyét, alapfeladatának,
szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat
ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, iskolatípusonként az
évfolyamok számát, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, a
gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.
A nyilvántartásban szereplő adatok közhitelesek. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai,
továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést
készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők.
Az intézmény jogszabályi előírás szerint a bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat
nyolc napon belül bejelenti, és meghatározott adatszolgáltatással adatokat, és ezzel
egyidejűleg közérdekű információkat szolgáltat a Közoktatási Információs Iroda részére:
A változásjelentéshez csatolandó az intézmény alapító okirata, megszűnés esetén, pedig
megszüntető határozat, és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés igazolása.
A bekövetkező változásokról, illetve az esetleges megszűnésről nyilvántartást kell
vezetni, mely tartalmazza a köznevelési intézmény nevét, létesítő és módosító alapító
okiratának keltét, OM azonosítóját, alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti
megnevezését, valamennyi feladat ellátási helyét, képviseletére jogosult személy nevét,
adószámát, valamennyi pénzforgalmi számlaszámát, a nyilvántartásba vétel, létesítés napját, a
fenntartó képviseletére jogosult személy nevét, a jogutódlással, átalakulással,
fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok
számát és a döntést tartalmazó határozatokat, a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói
határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a megszűnt
intézmény iratainak őrzési helyét.
A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki
megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők.

32

A Közoktatási Információs Iroda intézményünk adatszolgáltatása alapján a azonosító
számot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyban áll, akit pedagógus-munkakörben, nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő
munkakörben alkalmaznak, illetve akit óraadóként foglalkoztatnak.

Pedagógus igazolvány
Az Iskola a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői
munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, és pedagógiai felügyelő
munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre - pedagógusigazolvány kiadását
kezdeményezi. Annak részére, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, az
utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását.
A pedagógusigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel
ellátott igazolvány. A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban az intézmény,
elektronikus úton terjeszti elő a pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és
szolgáltat adatot. Az intézmény az eljárás során - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a
központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR
működtetőjével.
A pedagógusigazolvány tartalmazza a jogosult fényképét a jogosult családi és utónevét,
születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 14. életévét betöltött jogosult
esetében az aláírását, az igazolvány kiállításának napját és az érvényesíthetőség évét,
érvényességre vonatkozó adatot, az igazolvány egyedi azonosítóját (igazolványszám, adatchip
azonosító), azon intézmény(ek) nevét és székhelyét, amellyel a pedagógus közalkalmazotti
jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
Intézményünk vezeti azoknak a pedagógusoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal
rendelkeznek.
A nyilvántartás tartalmazza az elektronikus igénylésről kinyomtatott és a pedagógussal
aláíratott ellenőrző adatlapot, az igénylés elküldésének tényét és idejét, az oktatási igazolvány
egyedi azonosítóját, az érvényesítő matricák megrendelésének tényét és idejét, a megrendelt
érvényesítő matricák megérkezésének tényét és idejét, a pedagógus igazolvány
érvényesítésének tényét és idejét, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, a pedagógus
igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét, az igazolvány egyedi adatchip azonosítóját, a
megfizetett hatósági díjakat
A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, továbbá
az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adat- és
lakcímnyilvántartó szerv részére.
Eltérő szabályozásig a pedagógus igazolvány helyett igazolást adunk ki, melyet a KIR
rendszerből nyomtatunk ki. Érvényességi ideje a kiállítástól számított három hónap.
Diákigazolvány
Az iskola a gondviselő kérelmére elektronikus úton diákigazolvány kiadását kezdeményezi
a hatályos jogszabályok szerinti módon és tartalommal. A diákigazolvány közokirat.
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A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel ellátott
igazolvány.
A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és
idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását, a tanuló fényképét,
azonosító számát, az iskola nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány
érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát.
Az Intézmény a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes
adatokat, a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját valamint a
jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem
minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.
Az intézmény a diákigazolvány elkészítése körében tudomására jutott személyes adatot a
diákigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.
Tanulói nyilvántartás
A KIR tartalmazza a tanulói nyilvántartásban a tanuló teljes nevét (ha pl. két keresztnév
van), nemét, születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét, oktatási azonosító
számát, anyja teljes nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, sajátos nevelési
igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, diákigazolványának számát,
magántanuló-e, tanköteles-e, tanulói jogviszony kezdetét, megszűnésekor a kijelentkezés
adatait, valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait, a jogviszonyát megalapozó
köznevelési alapfeladatot, nevelésének, oktatásának helyét, évfolyamát, tanulmányai várható
befejezésének idejét.
A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott
részére.
A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét
bejelentik a nyilvántartásba.
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XIII. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK

Az adatbiztonság követelménye
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, az adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az
érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja
 a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene az adatkezelőnek.
A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartás fizikai védelmének
szabályai
 az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani,
hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy
természeti csapás ellen,
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 azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését a hivatalos
feladataikkal összhangban megállapított felhatalmazás alapján kell szabályozni,
ellenőrizni,
 számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását,
felhasználását és a hozzáférést ellenőrizni kell,
 az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilvántartást
kell vezetni
 a nyilvántartásban szerepelnie kell
 a nyilvántartási számnak,
 a használatba vétel időpontjának,
 a kezelésre átvevő aláírásának,
 számítástechnikai nyilvántartás esetén nevének.
 meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó eszközöket
üzemeltethetik;
 a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító kártya, jelszó) szolgálati
titokként kell kezelni;
 gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak
dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá.
 A számítástechnikai mágneses adathordozókat, amelyeken személyügyi programok és
adatok vannak,
 felhasználásuk megkezdésekor egyedi azonosító számmal, nyilvántartásba kell venni,
azt a mágneses adathordozókon fel kell tüntetni.
 A személyügyi feladatot ellátó vezető felelős az általa vezetett nyilvántartásban
dokumentáltan átvett mágneses adathordozó biztonságos elzárásáért, illetéktelen
személyek hozzáférésének megakadályozásáért
 A számítástechnikai eszközökhöz (számítógépek) való hozzáférési jogosultság
biztosítását azonosító jelszóval kell lehetővé tenni.
 A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a vezetője
ismerhesse meg.
 Az azonosító jelszóról szolgálati titkos kezeléssel nyilvántartási dokumentációt kell
felfektetni, amit az adatbiztonságért felelős vezető lemezszekrényben vagy. kazettában
köteles tárolni.
 A személyügyi adatkezelést ellátó számítástechnikai munkahelyet csak a számítógép
kikapcsolt állapotában hagyhatja el kezelője.
 Személyügyi feladatot ellátó számítógépes nyilvántartási rendszerhez más feladatot
ellátó számítógépes rendszer nem férhet hozzá.
Az üzemeltetés biztonsági szabályai
 a számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsora:
 az intézmény pedagógusai, nevelő oktató munkát segítő személyek
 a személyügyi nyilvántartáshoz alkalmazott számítástechnikai eszközök használatára
felhatalmazott személyek: intézményvezető, ig. hely, iskolatitkár
 a számítástechnikai rendszert - ideértve a programokat is - dokumentálni kell.
 a számítástechnikai rendszer vagy bármely eleme csak az intézményvezető
felhatalmazásával változtatható meg.
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 A számítógépben kezelt, tárolt alkalmazotti nyilvántartási adatokhoz - saját jelszavuk
felhasználásával - kizárólag a személyügyi feladatot ellátó vezető dolgozó, valamint
intézményvezető-helyettes, iskolatitkár munkatársak férhetnek hozzá.
 A hozzáférés jelszavait időközönként, de az üzemeltető személyének megváltozásakor
azzal egyidejűleg meg kell változtatni. Jelszót ismételten nem lehet kiadni,
 a rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai
eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük,
elcserélésük vagy meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen,
 olyan tervet kell kidolgozni, amely a számítástechnikai eszközök előre nem látható
üzemzavarának hatását ellensúlyozni képes intézkedéseket tartalmaz.
 Az alkalmazotti nyilvántartás programját úgy kell kialakítani, hogy automatikus
módon nyilvántartsa az üzemeltetést az üzemeltetés időpontját, a kezelést végző
személyeket, a kezelt. adatokat - valamint az üzemzavarok hatásainak elhárítása
érdekében legalább napi 2 mentést kell biztosítania.
 Az alkalmazotti nyilvántartásban kezelt adatokat legalább hetente egyszer mágneses
adathordozóra is ki kell vinni, mindig a legutolsó adatállomány megőrzésével, - az
adatállományok változását naplózni kell.
 Annak érdekében, hogy az alkalmazott megismerhesse, azt, hogy az alkalmazotti
adatnyilvántartásban szereplő adatokból róla kinek, milyen célból és milyen
terjedelemben szolgáltattak adatot (adattovábbítás), az adatszolgáltatásra
jogosultsággal ezen szabályzatban felhatalmazottak részére történő adatszolgáltatásról
-a megjelölt adatokkal - a személyügyi feladatokkal foglalkozó dolgozónak
nyilvántartást kell vezetnie, melyet öt évig meg kell őriznie.
A technikai biztonság szabályai
 az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai
módszerekkel is meg kell akadályozni,
 az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes
megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen,
 az adatállományok tartalmát képező adattételek számát folyamatosan ellenőrizni kell.
 a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni,
 az adatok és az adatállományok változását naplózni kell,
 az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell,
 on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell,
 programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását - ha a próbát külső
szerv vagy személy végzi - el kell kerülni.
Az információ továbbítása
Az intézmény számítógépes rendszeréből az alkalmazotti nyilvántartás adatait az
alábbi módon kell továbbítani:
(jogszabályi megjelölés, kinek, mely szervnek, tartalom megjelölés, a teljesített adatszolgáltatás során a dolgozók, vezetők nevét és technikai azonosító kódját tartalmazó
adathordozójukat.)
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1.számú melléklet
KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS
(1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete alapján)
A közalkalmazottak alapadatai
I.









neve (leánykori neve)
születési helye, ideje
anyja neve
TAJ száma, adóazonosító jele
lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
családi állapota
gyermekeinek születési ideje
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete








legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
szakképzettsége(i)
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i),
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
tudományos fokozata
idegennyelv-ismerete



a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok
megnevezése,
a munkahely megnevezése,
a megszűnés módja, időpontja

II.

III.



IV.





a közalkalmazotti jogviszony kezdete
állampolgársága
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok





a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
e szervnél a jogviszony kezdete
a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői
beosztása, FEOR-száma
címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
a minősítések időpontja és tartalma

V.
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VI.


személyi juttatások

VII.


a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama

VIII.


a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott
idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai



A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő
adatai a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés szerint.

IX.

(Törvényi hivatkozások a III. ponthoz
87/A. (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell
tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött időt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél
munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó
szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt.
(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható,
hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási
meggyőződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve
ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990.
május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani.
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően
figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti
jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel
rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
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d) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban eltöltött időt.
(Törvényi hivatkozás a IX. ponthoz)
41. §(1) A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az
a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.
(2) A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult
közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen
a) ha hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési
vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,
b) a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött
vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.
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2. sz. melléklet
KÖZZÉTÉTELI LISTA
Iskola neve: Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Iskola címe: 4225. Debrecen, Józsakert u. 9 sz.
Iskola OM azonosítószáma: 031103
I.

Személyi feltételek
1. Pedagógusok (tanárok, tanítók, napközis nevelők)






végzettség,
szakképzettség,
műveltségi terület,
tantárgyi szak,
tanított tantárgy,

2. Nevelő-oktató munkát segítők (iskolatitkár, rendszergazda, stb.)
 iskolai végzettség,
 betöltött munkakör,
 az adott munkakört végzők száma
II.

Tanulócsoportok
1. Megnevezése
2. Képzési típus
3. Tanuló létszám

III.

Országos mérések eredményei
1. Osztályonkénti, kompetencia területenkénti bontás
2. Átlagok (Országos megyei, (járási) városi, községi stb. átlagok)

IV.

Lemorzsolódás, évfolyamismétlők aránya
1. Évismétlők száma az adott tanévben évfolyamonkénti létszáma, aránya

V.

Továbbtanulási mutatók
1. Az elmúlt 4-5 tanév összehasonlítása
2. A továbbtanulók létszáma, aránya
3. Az adott felsőbb iskolákba lépő tanulók létszáma, aránya (gimnázium,
szakgimnázium, szakközépiskola, nem tanult tovább)
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VI.

Tanórán kívüli foglalkozások, programok
1.
2.
3.
4.

VII.

Szakkörök
Napközi foglalkozások
Sportkörök
Egyéb (tanulmányi versenyek, nyílt napok, színházlátogatás, tömegsport,
könyvtár látogatás, énekkar, néptánc, kézműves foglalkozás, stb.)

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatírások szabályai
(Pedagógiai Program, házirend alapján)
1.
2.
3.
4.

Tanulók kötelességei
Tanulók jogai
Tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának rendje tantárgyanként

VIII. A tanév rendje……..tanévben
1. Beiratkozás rendje, időpontja
2. Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségek
3. Tanévnyitó időpontja
4. Szorgalmi idő időtartama.
5. I. félév, II. félévi szorgalmi idő időtartama
6. Őszi, tavaszi szünetek időtartama
7. Vizsgák időpontja
8. Tanévzáró ünnepély időpontja

IX.

Tanítási nélküli munkanapok (osztálykirándulások, pedagógiai nap, stb.)

X.

Nevelőtestületi értekezletek (időpontja)

XI.

Nemzeti ünnepek, ünnepélyek, emléknapok

XII.

Tanévhez kapcsolódó fontosabb események
1.
2.
3.
4.

DÖK közgyűlés
Tanulók egészségügyi állapotának felmérése
Farsang
Nyílt napok leendő első osztályosok szüleinek

XIII. Az intézmény dokumentumai
1. SZMSZ
2. Pedagógiai program
3. Házirend
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3. sz. melléklet

MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK
Az intézményvezető-helyettes munkaköri leírása
A munkakör célja:
Az intézményvezető munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak ellátásában
egyes munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes hatáskörrel való
irányítása, az intézményvezető távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó
helyettesítése.
Alapvető felelősségek, feladatok:
Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz
részt az iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok
megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával, magatartásával hozzájárul a
nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához.
A nevelő- oktatómunka irányításában:
 Részt vesz a pedagógiai program kialakításában az intézményvezetővel és a
munkaközösség-vezetőkkel együtt kialakított munkarend szerint.
 Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében.
 Részt vesz az értékelési szempontok, szabályzatok kidolgozásában.
 Irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját a vezetői
munkamegosztásban megjelölt területen.
 Fokozott figyelemmel kíséri a nevelők munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai
tanácsaival segíti a nevelő-oktatómunkát.
 Részt vesz az önértékelés és a tanfelügyelet folyamatában.
 Intézményi delegáltként részt vesz a pedagógusok minősítési eljárásában. Szükség
szerint tanácsaival segíti a pedagógusokat portfóliójuk elkészítésében.
 Alkalmanként felméréseket végez.
 Ellenőrzi az adminisztrációs munkát.
 Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan
tájékoztatja az intézményvezetőt.
 Tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet önállóan
elemez, szakterületéhez tartozó témában belső továbbképzést szervez.
 Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai
ismeretek elsajátítására.
 Segíti a DÖK munkáját, részt vesz üléseiken, tájékoztatja a diákönkormányzatot a
nevelőtestület őket érintő döntéseiről.
 Felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért.
 Felelős a vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító év végi) és a tanulmányi versenyek
zökkenőmentes lebonyolításáért.
 Megszervezi és ellenőrzi az iskolaépület, tantermek, udvarok rendjét és biztonságát az
intézményt működtető munkatársával együtt, szükség esetén pedagógiai vagy
munkáltatói intézkedést kezdeményez.
 Felelős a helyettesítések megszervezéséért.
 Gondoskodik arról, hogy minden információt hirdetést megismerjenek a pedagógusok.




Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a napközis étkezés rendjét, higiéniai, mennyiségi és
minőségi követelmények meglétét. Tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt.
Közvetlenül irányítja és felügyeli a felelősök és dolgozók munkáját. (pl.
tankönyvfelelős, rendszergazda)

Személyzeti – munkáltatói feladatok:
 Részt vesz a munkaerő-gazdálkodási terv elkészítésében, a továbbképzési terv
elkészítésében,
 nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását, vezeti szabadság
nyilvántartásukat,
 intézi a nevelők és egyéb munkavállalók nyugdíjazásával kapcsolatos ügyeit,
 intézi és szervezi a pedagógusok szakmai elismerésével kapcsolatos feladatokat,
 intézi a nevelők szülési szabadsággal, GYED-del, GYES-sel kapcsolatos ügyeit.
Hivatali adminisztratív feladatok:
 Statisztikát készít (év eleje /október 1./, félév, év vége).
 Gondoskodik a leendő elsős tanulók beírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
fokozott figyelemmel kíséri az elsősök munkáját, szükség esetén gondoskodik a
rászoruló tanulók szakértői bizottsághoz való irányításáról.
 Gondoskodik a nyolcadik osztályos tanulók középiskolai felvételi eljárásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 Gondoskodik a tanév közben távozó illetve érkező tanulók okmányainak kezeléséről
(KIR tanulói jogviszonyok).
 Ellenőrzi az osztálynaplók/e-napló, törzslapok, vizsga- és egyéb jegyzőkönyvek pontos
vezetését.
 Ellenőrzi a javítóvizsgák eredményei alapján az osztályok névsorának aktualizálását a
KRÉTA rendszerben.
 Ellenőrzi a végleges órarend rögzítését a KRÉTA rendszerben.
 Elvégzi/ellenőrzi a tanulói alapadatokban bekövetkezett változások módosítását,
kimaradás, beiratkozás záradékolás rögzítését; kizárólag indokolt esetben
megváltoztatja a tanulók csoportba sorolását a KRÉTÁ-ban.
 Irányítja/ellenőrzi a végleges osztálynapló fájlok CD-re mentését, irattári és a titkársági
archiválását.
 Megszervezi az évi kompetenciaméréssel és célnyelvi méréssel kapcsolatos teendőket.
 Gondoskodik a szabályzatok aktualizálásáról, betartásáról és betartatásáról.
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok:
 A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető,
audiovizuális eszközök rendelésére.
 Ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz ellátást.
Szervezeti kapcsolatok:
Iskolán belül:
Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és
feladatokról, napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.

Iskolán kívül:
Kapcsolatot tart az óvodákkal, az általános és középiskolákkal. Rendszeresen látogatja a szülői
értekezleteket, egyéni fogadóórát tart, óvodával közösen szervezi az iskolaérettségi
vizsgálatokat.

A munkaközösség-vezető munkaköri leírása
A pedagógusok által létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja:
Azonos műveltségi területen a pedagógusok munkaközösséget alkothatnak, és kimagasló felkészültségű,
jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű szakmai munkaközösség vezetőt választhatnak maguk
közül. Tényleges rátermettség esetén a szakmai munkaközösség-vezetőt az intézményvezető bízza meg a
középvezetői feladatok ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása mellett. Munkájáról félévenként
írásban be kell számolnia az intézményvezető szempontjai alapján.
- A szakmaiság és a nevelés javítása: didaktikai fejlesztés.
- Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés).
- A képzési eredményességért Belső továbbképzések szervezése a hatékonyság növelése érdekében.
I. A MEGBÍZÁS CÉLJA
Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport pedagógusainak munkavégzését, teljes jogkörrel
ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait.
Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport szakmai érdekeit, kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz
a hatékony oktatásért, nevelésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési
tevékenységért, valamint a munkafegyelemért.
RÉSZLETES FELADATKÖR
1. Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelve a pedagógusok
módszereit, a gyerekekhez való viszonyát.
2. Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót, célirányosan vezeti pedagógiai program módosítását
(az oktatás tantervi fejlesztését, a módszertani eljárások korszerűsítését).
3. Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény munkatervébe.
Pedagógiai kísérleteket végezhetnek, részt vehetnek a szakmai pályázatokon. Ellenőrzi a határidők
betartását.
4. Megvalósítják az egységes követelményrendszert, melynek alapján a tanév elején felmérik, majd
objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét. A tanulók tudásszintje alapján irányítja a
minőségfejlesztést.
5. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez. A pályakezdők
és az új kollégák segítése érdekében javaslatot tesz a mentorpedagógus személyére.
6. Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások során
meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról, képességeiről, magatartásukról,
szorgalmukról. Tapasztalatairól írásbeli feljegyzést készít, erről tájékoztatja az intézményvezetőt.
7. A munkaközösségi munkatervben megtervezett időben ellenőrzi a tanulók füzeteit. A dolgozatokat,
a témazáró feladatlapokat, azok javítását, értékelését az intézményvezető utasítására ellenőrzi.
8. Vezeti a szakterület módszertani fejlesztését, javaslatokat gyűjt a speciális irányok megválasztására,
a használandó tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok szerint), a szakmai
előirányzatokhoz elkészítteti a taneszközök rendelési listáját.
9.

Munkatársaival összeállítják a vizsgák különbözeti, osztályozó, évfolyam, stb.) feladatait és
tételsorait, vezetői kijelölésre részt vesznek a vizsgáztatásban.

10. Elbírálja, és az intézményvezetőnek javasolja (nem javasolja) a munkaközösségi tagok tantervhez
igazodó tanmeneteit.
11. Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, a pedagógiai
program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet, az anyagok és eszközök
célszerű és takarékos felhasználását.
12. Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a tanulók felkészítését;
segíti a tanulók részére tanulmányi, kulturális pályázatok kiírását, elbírálását,
13. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre.
14.Tájékoztatja az intézményvezetőt a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a
munkaközösség tevékenységéről.
15. Kidolgozza és a nevelőtestület elé terjeszti a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex
korai jelző- és támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok intézményi megvalósításának
tervét.
16. Munkája igényes, szakmai tájékozottsága példamutató.
FELADATKÖRI KAPCSOLATOK:
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és hatóságoknak az
alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak ellátásához.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és intézményvezetői utasításokat –
gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére. Köteles az intézményvezető (helyettes) figyelmét
felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.
II. FELELŐSSÉGI KÖR
Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése alapozza
meg felelős döntéseit, az intézményvezetőnek tett megalapozott javaslatait.
Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére. Aktivitásától és
kreativitásától, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől nagymértékben függ az egész
munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett hatékonyság.
Felelősségre vonható:
-

A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.
A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és munkatársak jogainak
megsértéséért.
A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
elrontásáért.
A dokumentációs hiányos elkészítéséért.

A pedagógus munkaköri leírása
Feladatai, kötelezettségei:
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy:
 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan
közvetítse,
 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét,
fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását,
illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló
felzárkózását tanulótársaihoz,
 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek,
illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye,
 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,
 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa,
 a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek,
 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,
 segítse a diákönkormányzat munkáját, részt vegyen a rendezvényein,
 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek
elkészítését, ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az
abban foglaltakkal összhangban lássa el,
 szükség szerint biztosítja a tanulók felügyeletét mind az iskolán kívül (Pl.:
tömegközlekedés), mind az iskolán belül (pl.: tanítási órák, szünetek, rendezvények)
 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott
feladatokat ellássa.
 Részt vegyen az iskola éves munkatervében, vagy azon kívül meghirdetett
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok részvétele
szükséges,
 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői
értekezleten),
 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon.
 Előre látható hiányzás esetén az óravázlatot megküldi, illetve az óra anyagát tartalmazó
dokumentumokat átadja közvetlen felettesének a szakszerű helyettesítés miatt.
 Köteles minden rendkívüli, az iskolát vagy valamelyik közösségét érintő eseményről az
iskolavezetést tájékoztatni.
 Köteles betartani az adatkezelési szabályokat, bizalmasan kezelni az intézményre és a
kollégáira vonatkozó információkat.
 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra kiemelt figyelmet fordít, felzárkózásuk
érdekében fejlesztő és differenciáló feladatokat alkalmaz, motivációjukat erősíti.
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a következők:
 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott tanévre
(ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának megfelelő
helyén kell elhelyezni),
 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való
közreműködés,
 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról,
 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről,
 az intézményvezető kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról,
 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel.
E-naplóval kapcsolatos feladatok:
 Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán, legkésőbb az adott
tanórát követő két héten belül
o haladási napló,
o hiányzás, késés,
o osztályzatok rögzítése,
o szaktanári bejegyzések rögzítése,
o a napló adataiban történt változások nyomon követése.
o A KRÉTA vezetése, adatbeviteli (haladási napló, osztályzat, stb.) feladatai.
Határidő: folyamatos.
o Az utólagos adatbevitel (naplózárás utáni) igényét az intézményvezetőhelyettesnek kell jelezni. Határidő: folyamatos.
o Félévi, év végi jegyek rögzítése. Határidő: Osztályozó értekezlet időpontja
előtt három munkanappal.
o Csoportcserék esetén a szaktanárok új tanulói névsorát egyeztetik az
osztályfőnökökkel és a munkaközösség vezetők intézményvezető-helyettesnek.
Határidő: Csoportcsere előtt egy héttel.
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend által
meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 15 perccel az
iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó pedagógusnak külön
figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra alkalmas legyen (jelenti ez
a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét összegyűjtését, stb.). A
szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás, az
iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi szünetekben szakszerű
ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a következők:
1. Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít az új tankönyvek alapján,
illetve a követelményeket figyelembe véve.
2. A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél kötelező.
3. Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
4. Írásbeli munkájára gondot fordít.
5. A tanulók számára a témazáró dolgozatot a Házirendben előírtak alapján jelzi és javítja.
6. A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat.
Félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás-javítás minden tárgyból kötelező).
7. A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli.

8. Ügyeletet, helyettesítést vállal és megbízott feladatát ellátja.
9. Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás helyét) az
intézményvezetőnek azonnal jelenti.
10. Távolmaradása esetén időben, előre értesíti az intézményvezetőt vagy a vezetőhelyettest,
és gondoskodik arról, hogy a tanmenet, a tankönyv, a kulcs a helyettesítő nevelő
rendelkezésére álljon.
11. Az iskola rendezvényeken részvétele kötelező.
12. A tanítási időn kívül a tanév programjának megfelelően szakmai tanácskozáson,
értekezleten részt vesz.
13. Oktató-nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetség kiválasztás
feladatát, tevékenységét.
14. A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető vagy
intézményvezető-helyettes megbízza.

Az osztályfőnök munkaköri leírása

Az osztályfőnöki munka komplex, átfogó a tanuló egész személyiségére irányuló tevékenység,
ugyanakkor differenciált is, hiszen a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán
individualizált követelményeket támaszt, valamint rugalmas, mivel nincs előírható, részleteiben
megtervezhető tananyaga; ellátása számottevő spontaneitást és rugalmasságot igényel.
A munkakör célja: Az osztályfőnök irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség
iskolai életét, érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az egységes
értékrend megvalósítása érdekében koordinálja a pedagógusok fejlesztő-nevelő hatását,
ellenőrzi az osztályában folyó pedagógiai tevékenységet.
Az osztályfőnök fő feladata egy osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások
koordinálása, az osztály közösségi életének szervezése, továbbá a nevelési tényezők
összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében.
Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók biztonságáért;
kulturált viselkedéséért; személyiségük fejlesztéséért.
Osztályfőnöki felelősségek:
• Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer
szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai
dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi.
• Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
• Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi
dokumentumok pontos vezetéséért.
• Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási
terv/tanmenet.
• Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
• Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
• Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
• Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
• A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy
helyettesének.
Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit):
I. Adminisztrációs jellegű feladatok:
• A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai
adatokat szolgáltat.
• Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket.
• A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám)
hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés
értesítése).
• Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése.
• Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok
következményeit és ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket.
• A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez
rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az
osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
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tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a
szülőket.
A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti
a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról.
Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit.
Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a
bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat.
Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket,
továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb
úton történő tudomásulvételét.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat,
segítséget nyújt számukra.
Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait
a tanártársai elé terjeszti.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.
II.

Irányító, vezető jellegű feladatok:

• Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal.
• A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az
osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály
éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a
nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi
témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat tart.
• Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni
fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük
fejlesztésére.
• Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
• Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak
és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
• A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az
oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
• Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya
szabadidős foglalkozásait.
• Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek
tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és
helyettesét, valamint a szülőket.
• Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a
rendezvényeken.
• Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is
jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret).
• Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
• A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős
foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.
III.

Szervező, összehangoló jellegű feladatok:

• Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek
érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb
közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
• Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat
tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl.
iskolai alapítvány).
• Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.
• Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók
felzárkóztatását.
• Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
• A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai
eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító
pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat
meghatározzák.
• Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő
tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus,
gyógytestnevelő, közösségi szolgálat koordinátorával stb.).
• A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében
együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik
számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
• Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz
esetmegbeszéléseken.
• Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
• Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.
• Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító tanárokat és az
érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze.
• Szükség szerint családlátogatásokat végez.
• A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart.
• Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a
gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és
segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpályakompetenciákat.
• A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét.
• Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a
szülőkkel.
• Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét,
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes
tanulók fejlesztésére vonatkozóan.
• Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az
osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a
tanuló kárára.
• Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és
elbírálásában.
• Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.

Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb.
feladataira.

Az idegen nyelvtanár munkaköri leírása
1. Az általa tanított idegen nyelv tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít az új tankönyvek
alapján, illetve a követelményeket figyelembe véve.
2. A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél kötelező.

3. Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
4. Írásbeli munkájára gondot fordít.
5. A tanulók számára a témazáró dolgozatot a Házirendben előírtak alapján jelzi és javítja.
6. A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat.
Félévenként minden füzetet ellenőriz ((helyesírás-javítás minden tárgyból kötelező).
7. A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli.
8. Elkíséri az iskola tanulóit versenyekre, egyéb rendezvényekre, stb.
9. Tájékoztatja tanítványait a Junior nyelvvizsga lehetőségéről, szükség szerint felkészít rá.
10. Javítja a célnyelvi mérés feladatlapjait, az eredményeket rögzíti az OH felületén, elemzi a
kapott eredményeket, kijelöli a fejlesztés feladatait.

A fejlesztő pedagógus munkaköri leírása
1. Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő tevékenységeket, a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján foglalkozik a sajátos nevelési
igényű tanulókkal.
2. A kiszűrt gyerekeknél beosztás szerint egyéni és kiscsoportos foglalkoztatásban feltárja a

tanulási zavar vagy lemaradás okát, segíti a kiváltó tényezők csökkentését, megszüntetését.
Ezért családlátogatásokat végez, együttműködik a szülőkkel.
3. A tanulási zavar okainak megállapítására a differenciált diagnosztika eszközeit
célirányosan alkalmazza. A munkaközösség vezetővel/ osztályfőnökökkel elkészíti az
egyéni, és –azonos terápiás igénynél-a kiscsoportos foglalkoztatás biztosítását.
4. A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a diagnózis alapján
tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és eljárásait. Fejlesztési tervet,
és foglalkozási tanmenetet készít.
5. Differenciált foglalkozásokkal fejleszti a tanulási zavarral küzdő gyermekeket,
személyiségüket és képességeiket.
6. A gyerekek foglalkoztatásában az egyéni érési folyamathoz igazodva reális és eredményre
vezető eljárásokat választ. Óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
7. Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a családokkal a
speciális fejlesztő foglalkozás céljainak, feladatainak kivitelezésében. Segíti a sajátos
nevelési igényt, tanácsokat ad.
8. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről
(nem hagyhat gyereket felügyelet nélkül). Közreműködik a gyermekvédelmi feladatokban,
elvégzi az adminisztrációt.
9. Feladata a szükséges terápiás, fejlesztő eszközök tárolása és leltári őrzése, munkájához az
intézmény eszközöket és termet biztosít.
10. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, a közösségi
élet magatartási szabályait.
11. Aktívan részt vesz az iskola pedagógiai programjának értékelésében, módosításában, a
tantestületi és a szakmai értekezleteken.
12. Határidőre minőségi kivitelezésben ellátja mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket az
intézményvezető (helyettes) rábíz.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa
vezetett gyermekcsoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot.
FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért,
tanulócsoportjaiban a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő
bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és gyerekek
jogainak megsértéséért;
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.

A könyvtáros munkaköri leírása

A munkakör célja: Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése, az
iskolában folyó nevelő-oktató munka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő korszerű
könyvtári szolgáltatás nyújtása.
I. FELADATOK
1. Felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja – majd szakértővel véleményezteti – a könyvtár
gyűjtőköri szabályzatát.
2. Könyvtárhasználati rendben intézkedik a könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók
igénybevételéről, és a kölcsönzésről, melyet a bejárati ajtón helyez el.
3. Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt, ellátja az állomány
feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét; a muzeális értékű könyveket pormentesen
védett helyen tartja.
4. Biztosítja a nyitvatartási időt, a dokumentumok kölcsönzését. Beszerzi, és nyilvántartásba
veszi – az igények figyelembevételével – az új dokumentumokat.
5. Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, amely diákok esetében érvényes
diákigazolvány.
6. Bemutatja és ismerteti az állományi katalogizálást, a könyv- és könyvtárhasználatot,
egyénileg is foglalkozik a tanulókkal az olvasás népszerűsítése és pozitív személyiségfejlesztés érdekében.
7. Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak,
kézikönyvek, albumok, atlaszok, stb.), biztosítja a kézikönyvtár zavartalan helyszíni
használatát. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek
megelőzéséről.
8. Tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat tart, tájékoztatást ad az egyéni és
csoportos érdeklődőknek.
9. Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat, más könyvtárak szolgáltatásainak elérését, a
dokumentumok másolását, új ismerethordozók előállítását.
10. Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújt: tematikus kiállítást mutat be, bibliográfiát
készít, ajánló jegyzéket készít a nevelők kérésére, önképzésük segítésére.
11. Megrendeli a folyóiratokat, ezekből információkat ad tovább, vezeti a könyvtári
statisztikát, közreműködik a tankönyvellátás szervezésében.
12. Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő nyilvántartásba
vételét, felelős az állomány megóvásáért.
13. Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és
cikkekről, a tanári segédanyagokról, kézikönyvekről.
14. Előkészíti a belső továbbképzéseket a szakirodalom ajánlásával.
15. Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervez, aktívan részt vesz a felsős
munkaközösség rendezvényein, a hagyományápoló munkában.
16. Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, együttműködik a könyvtár és
szolgáltatásai megszeretéséért.
17. Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program
módosításában, továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.
18. A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat-hozatalában,
köteles részt venni, és beosztás szerint felügyelni az intézményi rendezvényeken,
ünnepélyeken.
19. Precízen vezeti a foglalkozási naplót, a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával
kapcsolatos adminisztrációt. Félévente beszámol a nevelőtestületnek szakmai tevékenységéről,
javaslatokat tesz.
20. Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az
intézményvezető megbízza.

JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa
vezetett gyermekcsoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot, a könyvtárközi
kölcsönzés érdekében.
II. FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért.
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért.
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.

Az ének-zene tanár munkaköri leírása
1. Az általa tanított ének-zene tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít az új tankönyvek
alapján, illetve a követelményeket figyelembe véve.

2. A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél kötelező.
3. Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
4. Írásbeli munkájára gondot fordít.
5. A tanulók számára a témazáró dolgozatot a Házirendben előírtak alapján jelzi és javítja.
6. A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat.
Félévenként minden füzetet ellenőriz ((helyesírás-javítás minden tárgyból kötelező).
7. A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli
8. Elkíséri az iskola tanulóit versenyekre, hangversenyekre, stb.
9. Irányítja az énekkar munkáját.
10. Az énekkarral aktív részese az iskolai rendezvényeknek.

Testnevelő munkaköri leírás
A munkakör megnevezése: testnevelő
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának folyamatos
fejlesztése, szemléletük formálása.

1. A főbb tevékenységek összefoglalása

























Szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat,
feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása
a munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja,
a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az intézményvezetőnek
munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza
a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos intézményvezetői utasításra
lépheti túl,
legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles
a munkahelyén tartózkodni,
a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tornaterem állapotára, ha az osztály
elhagyja a tornatermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,
gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb
helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet,
a tornatermet az óra elején nyitja, az óra végén zárja,
tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az
óráról hiányzó vagy késő tanulókat,
rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot,
de félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának,
a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal,
tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,
részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai
munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein,
a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és
fogadóórát tart a munkatervben rögzített időpontokban,
megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,
helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti napon
bízták meg a feladattal,
egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az
osztályokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja,
bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület
kiürítésében,
előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai sport versenyeket,
folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, versenyeztetésével,
tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat,
elkíséri az iskola tanulóit versenyekre, különböző sportfoglalkozásokra stb.,
kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,
az osztályozó konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók
osztályzatait, ha a tanuló lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az
osztályzatok átlagától, akkor erre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét,
az eltérés okát a konferencián megindokolja,
beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség
esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét.

2. Speciális feladatai






Külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el,
kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel,
kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgáltató Központtal,
munkavédelmi tájékoztatást

ISKOLAPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
Munkaköri feladatai:

1.

A pedagógusokkal, szülőkkel való szoros együttműködés.

2.

A tanulási problémák diagnosztizálását követően konkrét segítségnyújtási formák
kidolgozása.

3.

Magatartási problémák, nehezen nevelhető tanulók gondozása.

4.

A pszichológia tudományának néhány elméleti, gyakorlati aspektusból történő
megismerése, illetve tudatos felelevenítése, különös tekintettel a fejlődés lélektani
elemzésekre és a tanórák pszichológiai szempontú analízisére

5.

Az osztályfőnök nevelési tervének differenciált elkészítésében való kooperáció.

6.

Pályaorientáció, optimális pályaválasztás felső tagozatos tanulóknál.

7.

Első osztályos tanulók iskolakezdésének elősegítése, segítése.

8.

Tanulási sikertelenség okainak felkutatása. A korrekció lehetőségeinek kidolgozása.

9.

Az osztályfőnökök közösségszervező munkájának segítése.

10.

A napi nevelési problémák folyamatos konzultálása.

11.

Kutatás az iskolában; az iskolák életéből és speciális képzési formájukból adódó
kérdések vizsgálata.

Az iskolapszichológus feladata, hogy a pedagógusok, szülők jelzése nyomán a gondozásra
szoruló eseteket elővizsgálat után (szinte előkészítve a társintézmények munkáját) megfelelő
szakintézménybe javasolja.

Iskolatitkár munkaköri leírása
1.Feladatai:
1.1/ Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása

- A szülők, pedagógusok, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik elintézése, vagy az ügyben
illetékeshez juttatása.
- Minden intézkedéséről tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét.
- A gazdasági – hivatali adminisztráció ellátása. Bonyolítja az intézmény levelezését, elvégzi az
iktatását, az iratkezelési szabályoknak megfelelően kezeli az ügyiratokat.
- Rendszeresen kezeli az intézmény elektronikus postáját. (e-mail)
- Napi 8 órás munkaidejében több mint 4 órás munkát végez számítógépen, monitor (képernyő
előtt).
- Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségek teljesítését.
- Rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról gondoskodik.
- A hivatalos üzeneteket, körtelefonok tartalmát továbbítja.
- Szükség esetén gépel és sokszorosít.
- Az intézmény kézi raktárát (pl.: irodaszerek) működteti.

1.2./ Különleges felelőssége
Közreműködik a munkáltatói adminisztráció elkészítésében:
-

Vezeti a személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartásokat, közreműködik az e tárgyban
megjelenő új jogszabályok érvényesítésében, az intézmény helyettesének irányításával
előkészíti az átsorolásokat, figyelemmel kíséri a határozott idejű kinevezések lejártát.
Gondoskodik a kitöltött munkaügyi nyomtatványok MÁK-hoz történő továbbításáról.

-

Vezeti a dolgozók munkaügyi nyilvántartásait, minden év november 1-ig kimutatást készít az
intézmény vezetőjének a jubileumi jutalomra jogosultak, a sorosan előlépők, valamint a
nyugdíj-jogosultságot a következő költségvetés évében elérő dolgozókról.

A tanulókkal kapcsolatos adminisztráció területén:
-

Vezeti a tanulók nyilvántartását, végzi az 1. osztályos tanulók beírását, a tanulók
iskoláztatásával kapcsolatos adminisztrációt.

-

Lebonyolítja a tanév közben érkező és távozó tanulókkal kapcsolatos adminisztratív teendőket.

-

Felelős a bizonyítványok és törzslapok gondos raktározásáért.

-

Az intézményvezető utasítására bizonyítvány-másolatot készít.

-

Esetenként az intézményvezető utasítására vezeti az értekezletek, tanügyi és egyéb hivatalos
megbeszélések jegyzőkönyveit.

Tervezés:
-

A nem dokumentum jellegű, elavult iratok folyamatos selejtezése.

-

A dokumentumok szabályszerű vezetése a törvényben előírt megőrzési idő betartásával

-

Megtervezi a tárolt iratok könnyebb kezelhetőségét

-

Javaslatot tesz az irodatechnikai eszközök modernizálására.

-

Részt vesz az intézményi leltározásban.

Bizalmas információk kezelése:

-

Munkája során a tanulókról, pedagógusokról és az iskola belső életéről szerzett információkat
hivatali titokként kezeli.

-

Telefonbeszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően jár el.

-

Személyi, pénzügyi adatokat csak intézményvezetői engedéllyel adhat ki.

-

Bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézmény vezetőjével folytatott
beszélgetések témáit.

-

Nem szolgáltat indokolatlanul adatot a tanulókról.

-

Kezeli a diákokról, pedagógusokról, adminisztratív dolgozókról szóló nyilvántartást.

-

Feljegyzéseket vezet a pedagógusok, a többi dolgozó adatváltozásairól.

1.3/ Egyéb feladatai:
- Eljárói feladatok. Az intézmény és a fenntartó, valamint egyéb szervek (MÁK, Posta, stb.) közötti
személyes kapcsolattartás, szállítás miatt, feladata az intézményvezető, vagy helyettese által, ill. a
fenntartó által felkért (megkért) feladatok teljesítése. E feladata ellátásához havonta, helyi járatú
autóbusz bérlet igénybevételére jogosult.

1.4/ Ellenőrzés foka
- Ellenőrzi a megvásárolt és beszállított berendezéseket, egyezteti a számlával.
- A dolgozóknál a kötelező orvosi vizsgálat meglétét.

1.5/ Kapcsolatok
- közvetlen napi kapcsolatban áll az intézményvezetővel, és a helyettessel.
- A tantestület tagjaival.
- A NOK-s, és egyéb (kisegítő) dolgozókkal.
A felsoroltakon kívül minden egyéb feladatot elvégez, amivel az intézményvezető, vagy helyettese
megbízza.

2./ Munkakörülmények
-

Külön irodája van, amelynek berendezéseit, gépeit rendeltetésszerűen használja.

-

Fénymásolási lehetőség.

-

Az iroda kellemes környezetéről, fogadókészségről gondoskodik.

-

Személyes tárgyait szekrényben tartja az irodában.

3./ Egyéb kötelezettségek
- Az elvégzett munkájáért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. A szakleltárában előforduló
hiányért, valamint az átvett intézeti vagyontárgyakért (berendezés, felszerelés), továbbá a munkája
elvégzéséhez szükséges eszközökért, anyagilag is felel és az okozott kárért teljes anyagi felelősséggel
tartozik.
- Az intézmény eszközeit, felszereléseit és berendezéseit csak az iskola területén belül használhatja.
- Kötelessége az egyéni és társadalmi tulajdon védelme.

- Az intézményt munkaidő alatt csak az intézményvezető, ill. a helyettes tudtával és engedélyével
hagyhatja el.
- Évente köteles részt venni ismétlődő munka-, és tűzvédelmi oktatáson és a szabályzatban előírtakat
betartani.
- Orvosi alkalmassági vizsgálaton a kijelölt időpontban köteles részt venni.

A pedagógiai asszisztens feladatai
1. A munkakör célja:
A pedagógusok és napközis csoportvezetők mellett, velük együtt a rábízott gyermekcsoport
felügyelete; az egészséges életmódnak megfelelő szokásrendszer kialakítása; a szabadidő
szervezése. A nevelő-oktató munkában használatos eszközök készítése; felszerelések
előkészítése; a pedagógusok munkájának segítése.

Alapvető felelősségek, feladatok:
 Szervezi, felügyeli a tanulócsoportok tízóraizását, ebédeltetését, uzsonnáztatását.
Naponta rendszeresen elkíséri őket ebédelni.
 Ügyel a személyi és környezeti higiénés szabályok betartására, a helyes szokások
kialakítására.
 Részt vesz a délelőtti óraközi szünetekben az ügyelet ellátásában. Szükség esetén egyéb
ügyeletet is ellát.
 Közreműködik a tanulók szervezett foglalkozásainak megtartásában.
 A tanulási idő alatt a napközis csoportvezetővel kialakított munkamegosztás alapján
egyénileg foglalkozik a tanulókkal, vagy foglalkoztatja azokat a gyerekeket, akik már
befejezték a tanulást.
 Részt vesz a kirándulásokon és egyéb rendezvényeken A munkatervben meghatározott
módon részt vesz az iskolai programok előkészítésében és lebonyolításában.
 Szükség szerint el kell látnia a téli, a tavaszi és a nyári napközis nevelői felügyeletet, és
ott gondoskodnia a gyerekek foglalkoztatásáról.
 Alkalmanként részt vesz a tanulók orvosi vizsgálatokra, nevelési tanácsadóba való
kisérésében.
 Részt vesz a gyerekek két épület közötti kísérésében.
 Munkájának eredményesebb ellátása érdekében ismernie kell az iskola alapvető
dokumentumait.
 A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom
tanulmányozásával gondoskodjék folyamatosan a munkájához szükséges pedagógiaipszichológiai ismeretek gyarapításáról.
 Szükség esetén segít az iskolai adminisztrációs feladatok ellátásában.
 A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok
elvégzése, amellyel az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi
szabályzat előír.

Laboráns munkaköri leírása
Feladatai:
-

feladata a rábízott laboratórium közvetlen felügyelete, a laboratórium leltár állományának és
anyagkészletének felelős őrzése és időszakonkénti ellenőrzése

-

a laboratórium berendezések műszaki állagának fenntartása és óvása

-

a természettudományos tárgyak tanórai és fakultációs óráinak előkészítésében való részvétel,
esetleg önálló előkészítés, az órák utáni rend visszaállítása.

-

a szükséges anyagok (vegyszerek, felszerelések …) beszerzése, megrendelésében való részvétel
(az előzőekben felsorolt tantárgyakhoz).

-

a természettudományos szertár rendjének fenntartása, az ennek leltározásában való részvétel.

-

a laboratórium leltárállományának és anyagkészletének felelős megőrzése és időszakonkénti
ellenőrzése.

-

a laboratóriumi berendezések műszaki állagának fenntartása, ill. megóvása, a laboratórium
rendjének biztosítása.

-

a tanulói mérések feltételinek biztosítása, az ehhez szükséges intézkedések időbeni megtétele,
beleértve a balesetvédelmi karbantartást, és a tanulók balesetvédelmi oktatását is.

-

a laboratóriumban betartja és betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokat.

A rendszergazda munkaköri leírása
Munkakör feladatai:
A rendszergazda feladata az intézményben használt számítástechnikai eszközök
működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola
oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a számítástechnika tanáraival együttműködve és
igényeiket figyelembe véve végzi.

Feladata az iskola informatikai rendszerének használati szabályzat (ISZ) kidolgozása, melyet
az intézmény vezetése hagy jóvá.
Általános feladatok
 Napi 8 órás munkaidejében több mint 4 órás munkát végez számítógépen, monitor
(képernyő) előtt.
 Az intézményi rendezvények lebonyolításában való részvétel és azok dokumentálása
infokommunikációs eszközökkel.
 Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti
a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését.
 A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését,
javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre.
 Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek
felmérésével, a számítástechnika szakos pedagógusokkal folytatott egyeztetés során
kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat.
 Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.
 Részt vesz a géptermek kezdeti kialakításának tervezésében.
 Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez,
szerver helyiségbe és a számítástechnika termekbe bejutás lehetősége, különösen
indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát
naplóba kell jegyeznie.
 Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a
rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének
megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk
helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi
rendszer kiépítését.
 Leltárt kell készítenie a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat
nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük.
 Informatikai pályázatok lebonyolításában, működtetésében, fenntarthatóságában való
aktív részvétel, kapcsolattartás.
 A fénymásológépekkel kapcsolatos karbantartási és kapcsolattartási, jelentési feladatok
ellátása.
 A rendszerüzemeltetőknek a KRÉTA rendszerhez nincs közvetlen hozzáférési
jogosultságuk, csak a technikai eszközök és az intézményi informatikai infrastruktúra
kifogástalan működésért felelnek.
Rendszergazda feladata:
 A tanári notebook-ok üzemeltetése során felmerülő hibák kijavítása.
iskolai hálózat (vezetékes és wi-fi) üzememeltetése, karbantartása, felmerülő hibák
kijavítása.
 Végleges órarend rögzítése a KRÉTA rendszerbe. Határidő: Szeptember 15.
 Az iskola teljes KRÉTA adatbázisáról heti rendszerességgel biztonsági másolat
készítése.
Határidő: Minden hétvégén.
 A végleges osztálynapló fájlok CD-re mentése, irattári és a titkársági archiválása.
Határidő: Tanév vége.
 Meghibásodás esetén feladata: a rendszergazda a hiba bejelentését követően
haladéktalanul (Egyéb feladatait félretéve) köteles a hálózati kapcsolat helyreállítását
megkezdeni.

Feladata a hiba behatárolása. (hardver ill. szoftver hiba feltérképezése)
Az iskolatitkárral egyeztetve a hiba elhárításához szükséges lépések megtétele.
Indokolt esetben szerviz szolgáltatások igénybevétele.
Hardver
 Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres
ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat –
ha javítása külső szakembert igényel – jelenti az intézményvezetőnek, és a
rendelkezésére bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja.
 Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről
munkanaplót vezet.
 Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel.
 Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás)
az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának
megkezdéséről.
 Jelenti az intézményvezetőnek a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye
kideríthető, javaslatot tesz az anyagi kártérítésre.
 Rendszeres időközönként köteles beszámolni az intézményvezetőnek vagy az
intézményvezető-helyettesnek a számítástechnikai termek és berendezések állapotáról,
állagáról.
 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő
versenyek, vizsgák pontos időpontját nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos
felügyeletéről ezekben az időszakokban.
Szoftver
 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek
működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket
nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a
legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára.
 Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi,
a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését.
 Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és
használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata.
 Az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon biztonsági adatmentést végez.
 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver
jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását.

Hálózat
 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos
üzemeltetésére.
 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori
állapothoz igazítja.
 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott
főbb lehetőségeket.
 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.
 Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a
felhasználói jogokat karbantartja.




Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira.
A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt
borítékban átadja az intézményvezetőnek, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A
borítékot csak különösen indokolt esetben, az intézményvezető engedélyével az iskola
számítástechnika szakos tanára bonthatja fel.

PORTÁS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai:



Köteles a munkaidő (műszak) kezdete előtt a munkahelyén munkára képes állapotban olyan
időpontban megjelenni, hogy munkaköri feladatait a munkaidő kezdetétől teljes körűen el
tudja látni (öltözés, nyitás, műszak átadása stb).
Munkáját a Debreceni Tankerületi Központ által biztosított munkaruhában, a szükséges
védőruha-és eszköz használatával köteles ellátni.























A portán rendszeresített Eseménynaplóban vezeti a beérkező vendégeket, érkezésük és
távozásuk időpontjának rögzítésével.
Az intézménybe érkező idegeneket útba igazítja, együttműködik az intézménybe érkező
vendégekkel, szülőkkel.
A telefonközponttal rendelkező portaszolgálat esetén a beérkező telefonhívásokat a
megfelelő állomásra továbbítja.
Az intézmény kulcsait az erre a célra rendszeresített nyilvántartó füzetben vezetve kezeli,
kiadja, és visszaérkezésüket figyelemmel kíséri.
Az erre a célra rendszeresített jelenléti íven gondoskodik a bérlő nyilvántartásáról: érkezését
és távozását beírja, azt a bérlővel aláíratja. Hónap végén, illetve a bérleti időszak lejártával
az iskolatitkár részére átadja.
Az épület helyiségeinek bérbeadása során köteles a bérlő tevékenységét ellenőrizni, különös
tekintettel a bérleti idő betartására. Amennyiben szabálytalanságot tapasztal, annak
megszüntetésére az intézményvezető egyidejű értesítésével gondoskodik.
A folyosói világítást kezeli- az időjárástól függően.
Takarítói feladatokat lát el, az intézményvezető-helyettes által kijelölt területekre és
közvetlen utasítására, amennyiben az a fenti, portai feladatait nem akadályozza.
Az épület rendjét köteles ellenőrizni, betartani és betartatni, különös tekintettel a biztonsági
és tűzvédelmi rendelkezésekre. Szükség esetén az épület riasztási rendszerében részt vesz.
Tűz, baleset, természeti csapás esetén haladéktalanul intézkedik a tűzoltóság, mentők,
katasztrófavédelem felé, az intézményvezető egyidejű tájékoztatásával.
A portán elhelyezett hibabejelentő füzetet az arra illetékeseknek kiadja.
A tűzjelzővel rendelkező épületben az erre vonatkozó oktatást követően a tűzjelző
berendezéseket felügyeli, a szükséges ellenőrzéseket napi rendszerességgel elvégzi és
dokumentálja. Az esetleges jelzéseket ellenőrzi.
Köteles a portán elhelyezett eseménynaplót vezetni. Ennek során a munkaideje alatt
bekövetkezett eseményeket bejegyzi, azt is, ha nem történt semmilyen esemény.
A portán elhelyezett és vezetett dokumentációk elérhetőségének biztosítása, továbbítása a
felelős munkatárs felé pl.: dolgozói jelenléti ív, zónaátadó, kulcsnyilvántartás,
teljesítésigazolás.
A titkárság felé naponta jelzi az egyéb munkavállalók munkában való megjelenését, illetve
távolmaradását.
Esetenként eljárói feladatokat is ellát. (Váltótársával munkaidő átfedés idején.)
A portán elhelyezett elsősegély doboz, mentőláda tartamának fogyásáról, az abban
elhelyezett eszközök, más anyagok szavatossági idejéről az előírt nyilvántartást vezeti, és a
pótlás szükségességét a titkárság felé jelzi.
Nap végén, az intézmény zárását megelőzően az épületben körbejár és valamennyi helyiség
nyílászáróinak zárt állapotát ellenőrzi.
Az intézményvezető-helyettes irányításával segít az iskolai rendezvények lebonyolításában.
Gondoskodik a telephelyre beérkező áru átvételéről (szükség esetén).
Az intézményvezető és a helyettes utasítása alapján – állandó vagy eseti jelleggel – ellátja
mindazokat a feladatokat, amely lényegében munkakörébe tartozó feladatok lehetnek.

A beosztás ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége:

a) a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a tankerület
állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak
ellátásáért,

b) munkáját a jogszabályokban, szabályzatokban, a vezetői utasításokban meghatározottak
szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni,
c) a munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása,
d) részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben,
e) feladata az intézményi vagyon védelme, erre figyelemmel anyagi felelősség terheli a
munkavégzése helyszínein a hozzá köz6vetlenül vagy közvetve kapcsolódó eszközökért,
f) köteles a Debreceni Tankerületi Központ titkát megőrizni, ezen túlmenően nem közölhet
illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amely munkaköre betöltése során jutott
tudomására, és amely közlése a Központra vagy a vele jogviszonyban álló félre hátrányos
következménnyel járna.
A munkavégzés, feladatellátás során köteles különösen az alábbi jogi normák szerint eljárni:
-

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a munkavédelemről szóló 1993. évi C. törvény,
a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata,
a Debreceni Tankerületi Központ belső irányítási eszközei,
a szervezeti egység ügyrendje.

Karbantartó munkaköri leírása
A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai:



Köteles a munkaidő (műszak) kezdete előtt a munkahelyén munkára képes állapotban
olyan időpontban megjelenni, hogy munkaköri feladatait a munkaidő kezdetétől teljes
körűen el tudja látni (öltözés, nyitás, műszak átadás, stb.)
Munkáját a munkáltató által biztosított munkaruhában, a szükséges védőruha- és eszköz
használatával köteles ellátni.



























A telephely méretétől függően az épület valamennyi helyiségét 1-3 naponta bejárja, a
bejárás tapasztalatait erre rendszeresített füzetben írásban rögzíti. Ha rendellenességet
tapasztal, rögzíti a hibabejelentő füzetben. Életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető
hiba esetén haladéktalanul értesíti az intézményvezető-helyettest, vagy hívja az ügyeleti
telefonszámot és szintén rögzíti a hibabejelentő füzetbe.
Az egyszerű, szakmunkát nem igénylő felújítási igények anyagigényét összeállítja,
egyezteti az intézményvezető-helyettessel. A szükséges anyagok megérkezését követően
a felújítási munkálatokat az intézményvezető-helyettessel történt egyeztetésnek
megfelelően ütemezetten végrehajtja.
Naponta ellenőrzi és dokumentálja az udvari eszközök állapotát, elvégzi a szükséges
javításokat. Ha a javítás külső segítséget igényel, jelzéssel él az intézményvezetőhelyettes felé és gondoskodik arról, hogy az eszközt ne lehessen használni a szakszerű
javítás megtörténtéig, elkerülve ezzel az élet- és balesetveszélyt.
Használatában lévő eszközeit rendeltetésszerűen használja és karbantartja, ezek
meghibásodását jelzi a házgondnoknak.
Amennyiben saját helyiséggel (műhellyel) rendelkezik, gondoskodik annak rendben
tartásáról.
Feladata továbbá a nyílászárók esetében:
beszorult nyílászáró kinyitása a biztonság fenntartása érdekében,
kilazult csavarok, kötőelemek, burkolatok használati állapotra történő visszaállítása,
zsírozás, olajozás a biztonság fenntartása érdekében.
Kihúzható létrával elérhető magasságig a lapos tetők, ereszcsatornák ellenőrzése,
tisztítása.
Vízkár esetén feladata további káresemény megelőzése, anyag- és eszközmozgatás.
Működésképtelen mosdók lezárása a hiba javításának megkezdéséig.
Jól körülhatárolható területen bekövetkezett áramkimaradás esetén a kismegszakító
ellenőrzése, visszakapcsolása.
Külső szolgáltató által biztosított fénycsövek, izzók cseréje.
Közreműködik a leltár és selejtezés előkészítésében, lebonyolításában az
intézményvezető-helyettes irányítása mellett.
Részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.
Tisztán tartja és gondozza a telephelyhez tartozó udvart (fűnyírás, levélgyűjtés, hó
eltakarítás, csúszásmentesítés, stb.). Leterheltség függvényében besegít az épület belső
tisztántartásába.
Gondoskodik a kültéri szeméttárolók kiürítéséről, tisztántartásáról.
Gondoskodik a szelektív hulladék leválogattatásáról, amelyért teljes felelősséggel
tartozik.
Gondoskodik a szeméttároló edények szállítási napokon történő kihúzásáról és szükség
szerinti tisztításáról.
Köteles a felújítások, karbantartások alkalmával felmerülő helyreállítási és takarítási
feladatokban részt venni.
Amennyiben az intézményi riasztási listában szerepel, kötelezettsége riasztás esetén az
intézmény nyitása, majd a helyszíni bejárást követően annak újrazárása.
A napi takarítás befejeztével köteles a takarítási zónájához tartozó helyiségek nyílászárói
zárt állapotának ellenőrzése, bezárása.
Az intézményvezető irányításával segít az iskolai rendezvények lebonyolításában.
Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, a házgondok utasítása alapján –
állandó vagy eseti (pl.: ebédlő takarítás) jelleggel – ellátja mindazokat a feladatokat,
amely lényegében munkakörébe tartozó feladatok lehetnek.



Kötelezően részt vesz a három havonta megtartott tisztítószerek használatára
emlékeztető oktatáson.

A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége:
a) a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a
tankerület állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri
feladatainak ellátásáért,
b) munkáját a jogszabályokban, szabályzatokban, a vezetői utasításokban
meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni,
c) a munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása,
d) részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben,
e) feladata az intézményi vagyon védelme, erre figyelemmel anyagi felelősség terheli a
munkavégzés helyszínein a hozzá közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó
eszközökért.
A munkavégzés, feladatellátás során köteles különösen az alábbi jogi normák szerint eljárni:
-

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a munkavédelemről szóló 1993. évi C. törvény,
a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata,
a Debreceni Tankerületi Központ belső irányítási eszközei,
a szervezeti egység ügyrendje.

TAKARÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai:


Köteles a munkaidő (műszak) kezdete előtt a munkahelyén munkára képes
állapotban olyan időpontban megjelenni, hogy munkaköri feladatait a munkaidő
kezdetétől teljes körűen el tudja látni (öltözés, nyitás, műszak átadás, stb.)


















Munkáját a Központ által biztosított munkaruhában, a szükséges védőruha- és
eszköz használatával köteles ellátni.
Köteles a számára kijelölt zónákat (területüket) a Központ Takarítási Szabályzata
szerint az intézményvezető-helyettes közvetlen irányításával takarítani, a
biztosított tisztítószerek és tisztító eszközök használatával.
Köteles az átvett tisztítószereket, eszközöket a céloknak megfelelően takarékosan
és rendeltetésszerűen felhasználni. A használatukra vonatkozó biztonsági,
egészségügyi előírásokat betartani, a használatukra vonatkozó oktatáson
elhangzottak szerint.
A reá osztott takarítási zónákat (területeket), munkaidejében köteles többször
ellenőrizni és amennyiben szükséges újra takarítani.
Köteles a szemetet leválogatni, elkülönítetten kezelni a kommunális és a szelektív
hulladékot.
Köteles tanítási időben (ügyeleti takarítás) az intézményvezető utasításait
követni.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerekek által használat mellékhelyiségekre.
Az épületben elhelyezett virágok ápolását, gondozását végzi.
Köteles az intézményvezető-helyettes által meghatározott területeken és módon
az időszaki nagytakarításokban részt venni.
Köteles a felújítások, karbantartások alkalmával felmerülő helyreállítási és
takarítási feladatokban részt venni.
Amennyiben az intézményi riasztási listában szerepel, kötelezettsége riasztás
esetén az intézmény nyitása, majd a helyszíni bejárást követően annak újrazárása.
A napi takarítás befejeztével köteles a takarítási zónájához tartozó helyiségek
nyílászárói zárt állapotának ellenőrzése, bezárása.
Az intézményvezető irányításával segít az iskolai rendezvények
lebonyolításában.
Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, a házgondok utasítása
alapján – állandó vagy eseti (pl.: ebédlő takarítás) jelleggel – ellátja mindazokat
a feladatokat, amely lényegében munkakörébe tartozó feladatok lehetnek.
Kötelezően részt vesz a három havonta megtartott tisztítószerek használatára
emlékeztető oktatáson.

A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége:
f) a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a
tankerület állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri
feladatainak ellátásáért,
g) munkáját a jogszabályokban, szabályzatokban, a vezetői utasításokban
meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni,
h) a munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása,
i) részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben,
j) feladata az intézményi vagyon védelme, erre figyelemmel anyagi felelősség terheli
a munkavégzés helyszínein a hozzá közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó
eszközökért.

A munkavégzés, feladatellátás során köteles különösen az alábbi jogi normák szerint
eljárni:
-

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a munkavédelemről szóló 1993. évi C. törvény,
a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata,
a Debreceni Tankerületi Központ belső irányítási eszközei,
a szervezeti egység ügyrendje.

