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1. A Cecei Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 

1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési 

szabályzat hatálya 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői szervezet, az 

Intézményi Tanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az SZMSZ és a 

Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Jelen szervezeti és működési 

szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói 

irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja 

A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy meghatározza a Cecei Általános Iskola 

közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és 

külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszer 

tevékenységeinek és folyamatainak, a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési 

feladatok összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza. 

1.3 A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai (törvények és 

rendeletek) 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

 2011. CXCV. törvény az államháztartásról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

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

információszabadságról  

 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről  

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

 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  
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 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról  

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről  

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

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

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 

 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

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

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

1.4 Tájékoztatás kérésének lehetősége 

A Cecei Általános Iskola Pedagógiai Programjáról, illetve Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról tájékoztatás kérhető az intézmény mindenkori vezetőjétől. A tájékoztatás 

időpontjáról előzetes egyeztetés szükséges, amely megtehető a Cecei Általános Iskola 7013 

Cece, Árpád u. 3. szám alatti épületének titkárságán, vagy a 25-505-140-es telefonszámon.  

2. Az intézmény általános jellemzői az Oktatási Hivatal által kiadott szakmai 

alapdokumentum alapján 

Szakmai alapdokumentum 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti 

tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) 

bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: 

A köznevelési intézmény 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve:    Cecei Általános Iskola 
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2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye:    7013 Cece, Árpád utca 3. 

2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei 

2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve:  Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája 

2.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 7011 Alap, Béke utca 12. 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve:   Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:  emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye:   1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve:    Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye:   2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. 

4. Típusa:   általános iskola 

5. OM azonosító:  038726 

6. Köznevelési alapfeladatai 

6.1. 7013 Cece, Árpád utca 3. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

6.1.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi 

fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

6.1.1.5. integrációs felkészítés 

6.1.1.6. képességkibontakoztató felkészítés 

6.1.2. egyéb foglalkozások: 

napközi 

tanulószoba 

6.1.3. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 385 fő 

6.1.4. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár 
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6.2. 7011 Alap, Béke utca 12. 

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.2.1.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

6.2.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi 

fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

6.2.1.5. integrációs felkészítés 

6.2.1.6. képességkibontakoztató felkészítés 

6.2.2. egyéb foglalkozások: 

napközi 

tanulószoba 

6.2.3. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 224 fő 

6.2.4. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 7013 Cece, Árpád utca 3. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 1137 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 18847 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.2. 7011 Alap, Béke utca 12. 

7.2.1. Helyrajzi száma: 467 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 1235 nm 

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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3. Az intézmény működési rendje 

3.1 A vezetők benntartózkodásának, helyettesítésének rendje 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül 7:30 és 14:15 között, illetve addig, 

ameddig tanulócsoport tartózkodik az iskolában, az iskola igazgatójának, vagy helyettesének az 

iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes 

nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős, az iskola 

működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések 

megtételére. 

Amennyiben az igazgató vagy helyettese közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem 

tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület 

egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni a szokásos formákban. 

3.2  Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 

kapcsolatosan 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskola munkavédelmi szabályzatának, 

valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit. 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és 

testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és 

testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat.  

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

o a házirend balesetvédelmi előírásait, 

o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 

rendjét, 
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o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt. 

 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

A nevelőknek meg kell ismertetniük a tanulókkal minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 

illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokkal, a kötelező 

viselkedés szabályaival, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartással. 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni.  

A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a 

szükséges ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelők 

baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk, a munkavédelmi szabályzat 

tartalmazza. 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, 

a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkavédelmi szabályzata 

tartalmazza. 

3.3 Az intézmény tanulóinak munkarendje 

Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, 

valamint a tanulók iskolai munkarendjének, életének részletes szabályozását. 

A házirend betartása a tanulók számára kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, 

másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A házirendet - az intézmény vezetőjének 

előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el a törvényben meghatározott felek egyetértésével. 

A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően kétévenként, valamint 

jogszabályváltozás esetén felülvizsgálja. 

A házirend az SZMSZ mellékletét képezi. 

A tanórán kívüli foglalkozások 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

- napközi otthon, 

- tanulószoba, 

- szakkörök, 
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- kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, 

- tehetséggondozó foglalkoztatások, 

- továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

A napközi otthon és a tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok 

A Köznevelési Törvény vonatkozó részének értelmében, minden diáknak biztosítani kell az 

egész napos oktatást minden nap legfeljebb 16:30-ig. Ennek értelmében minden diák köteles 

részt venni az intézmény által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon a fenti időpontig. Ez 

alól felmentést kaphat az a diák, akinek szülője írásban kérelmezi az intézmény vezetőjénél, 

illetve a tagintézmények vezetőinél a délutáni, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételről 

történő felmentést. Ennek elbírálása és jóváhagyása az igazgató és a tagintézmény-vezető 

jogköre. 

 Napközi otthon – A napközi otthonos foglalkozásokat minden alsó tagozatos 

évfolyamon meg kell szervezni, de minden tanévben a szülői kérések alapján felmentett 

jelentkezők számától függően, összevont csoportokban is működhet. A napközis ellátás 

az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik, és a csoportok délutáni rendjében 

meghatározott ideig tart. 1. osztályban a napközis foglalkozás kötelező, majd felmenő 

rendszerben az egész alsó tagozatra kiterjesztjük. 

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján 

történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

A napközi alóli felmentést a szülő az adott tanév kezdetétől folyamatosan kérheti, minden 

hónap első napjától hatályba lépve. 

 Tanulószoba - A tanulószobai foglalkozásokat minden felső tagozatos évfolyamon 

meg kell szervezni, de minden tanévben a szülői kérések alapján felmentett jelentkezők 

számától függően, összevont csoportokban is működhet. A tanulószobai ellátás az 

utolsó tanítási óra végét követően kezdődik, és a csoportok délutáni rendjében 

meghatározott ideig tart. 

A tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme 

alapján történhet a tanulószobás nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés 

hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

A tanulószoba alóli felmentést a szülő az adott tanév kezdetétől folyamatosan kérheti, minden 

hónap első napjától hatályba lépve. A tanítási napokon - a tanév kezdetekor és félévkor 

meghatározott időrend szerint - a foglalkozásokat vezető tanárok segítik a tanulók felkészülését. 
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A cél kettős: felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

Iskolai étkeztetés - Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A 

napközi otthonban és a tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók esetében is ebéd 

igényelhető. 

A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola menzai ellátást biztosít. 

A hátrányos helyzetű tanulók részére lehetőséget keresünk a kedvezményes étkeztetésre. 

Az ebédlőben tanulóink csak nevelői felügyelettel étkezhetnek. 

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a fejlesztő foglalkozások kivételével – 

önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik írásban, egy 

tanévre szól, és a jelentkezés után kötelező jellegű. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a 

vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell 

rögzíteni. 

Pedagógusaink az új tanulásszervezési módszerek alkalmazása során a tananyaghoz kapcsolódóan 

iskolán kívül, és iskolán belül (tanórai kereteken túl) egyre több foglalkozást szerveznek, ezek 

idejéről, helyéről tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét, vagy helyettesét, illetve a szülőket. 

Például: témahetek.  Ezek teljesítése során a tanulók olyan tapasztalati fejlesztésekhez juthatnak, 

melyek a tanórai foglalkozásokon tapasztaltakat egészítik ki. Így az ezeken a foglalkozásokon való 

részvétel a felkészülést is biztosítja, ezek során plusz otthoni feladat az ebben résztvevőknek nem 

szükséges. 

Az egész délutánt betöltő fejlesztő programokon való részvétel mentesíti az érintett tanulókat a 

napközis és tanulószobai részvételi kötelezettségük alól is. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket 

a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg. Tanórán kívüli 

foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében az 

éves munkatervben meghatározott időpontban osztályaik számára kirándulást szervezhetnek.  

Osztálykirándulásnak minősül az a rendezvény, ahol minimum az osztály tanulóinak 70 százaléka 

részt vesz. Ebben az esetben az intézményvezető köteles biztosítani az osztályfőnök megfelelő 

iskolai helyettesítését. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük, a költségek átvállalásáról a szülőknek nyilatkozniuk kell.  
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Meg kell keresni a módját (pályázatok, támogatások, stb), hogy a hátrányos helyzetű tanulók, 

ezeken a tanulmányi kirándulásokon minél nagyobb arányban vehessenek részt. 

A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell. 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozások. Tanórák az iskola épületén kívül is szervezhetők. A tanulók részvétele ezeken, 

a foglalkozásokon kötelező – ha az a szülő részéről anyagi terhet nem igényel. Ha a foglalkozás 

a tanítási időn kívül esik, a szülők beleegyezését a szervező pedagógusnak írásban ki kell 

kérnie. 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a 

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális 

versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók 

felkészítéséért a szaktanárok és a tanítók a felelősek. Nagy hangsúlyt fektetünk a vetélkedőkön, 

versenyeken a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulók minél nagyobb arányú 

részvételére. 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. 

Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- 

és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz 

tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház 

által kijelölt hitoktató végzi. 

A kötelező hit és erkölcstan oktatásának megszervezése a Köznevelési Törvény 31.§-ban 

meghatározott alapelvek szerint, illetve a jogszabályban meghatározott bevezetési rend szerint 

kerül megszervezésre. 

3.4 A tanév rendje 

A tanév általános rendjéről az Emberi Erőforrás Minisztérium évenként rendelkezik. 

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves 
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munkatervben a Szülői Közösség, a Közalkalmazotti Tanács, a diákönkormányzat és az 

Intézményi Tanács véleményének figyelembe vételével. 

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend), a nyitva tartás és a felügyelet 

időpontjait, a balesetvédelmi előírásokat az intézmény pedagógusai az első tanítási héten 

ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A tanév szorgalmi 

időszakra és tanítási szünetekre tagolódik. 

A tanév helyi rendje meghatározza: 

 az intézményi szintű rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 

 a rendes tantestületi értekezletek témáit és időpontjait, 

 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 

 a tanítási szünetek időpontját - a miniszter által meghatározott keretek 

figyelembevételével. 

3.5 Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok 

Az iskola épületét címtáblával, az osztálytermeket és szaktermeket a Magyar Köztársaság 

címerével kell ellátni. Az épületek lobogózása a 132/2000. (VII.14.) Korm.rendelet alapján 

történik. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért, a felszereltség állagának megőrzéséért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiával és az oktatáshoz szükséges anyagokkal való takarékoskodásért, 

 a tűz és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

Vagyonvédelmi okokból az iskola nyitvatartási idején ill. a tanórán kívüli foglalkozások vagy 

bérbeadások lejárta után a bejárati ajtókat a technikai dolgozók kötelesek bezárni és zárva 

tartani. 

3.6 Az intézmény munkarendje 

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától délután 17.00 óráig 

tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől 

eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.  

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 800 óra és 1545 óra között kell megszervezni.  

Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik 

pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. Egyéb foglalkozások csak a kötelező tanítási 

(foglalkozási) órák megtartása mellett és után szervezhetők. 
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A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 800 órakor kezdődik. Rendkívül 

indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. 

Minden egyéb esetben az igazgató adhat engedélyt a látogatásra. 

A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt - indokolt esetben - az igazgató 

tehet. 

A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon 

történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. (A 26./1997. (IX. 3. ) NM 

rendelet alapján.) 

Az óraközi szünetek időtartama 15 perc. 

Az óraközi szünet rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünet ideje nem 

rövidíthető. 

Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órákat is elrendelhet. 

Projektjellegű munka során (témahét, moduláris programok, három hetet meghaladó projekt) 

szükséges lehet a hagyományos keretektől eltérő munkaszervezés, melyről a szaktanár javaslata 

alapján az igazgató dönt. 

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

vezetők javaslata alapján a munkaterv rögzíti, kivéve az igazgató által elrendelt eseteket. 

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik és 1630 óráig tart. 

Az iskolában reggel 715 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók 

magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok 

betartását ellenőrizni. 

Ügyeleti rend 

1.  Az igazgatóhelyettes, illetve tagintézményvezető Cecén napi minimum három, Alapon 

két nevelőt jelöl ki az ügyeletesi feladatok ellátására. A 2. óra után 1-1 nevelő az 

udvaron végzi ügyeletesi munkáját. 

2.  Az ügyeletes nevelő az épületben 7.10-kor kezdi meg munkáját. 

3.  A vidéki tanulókat a buszok érkezési sorrendjében, a helyi tanulókat 7.30 után engedi 

fel a tantermekbe, majd ellenőrzi a reggeli hetesi teendők végzését.  

4.  A szünetek tartama alatt a folyosón, ill. a tantermekben ellenőrzi a tanulók helyes 

magatartását, a szabályok betartását.  
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5.  Az időjárás függvényében dönt az udvaron tartózkodás lehetőségéről (általában 

törekedni kell arra, hogy a tanulók a szüneteket az udvaron töltsék). Ha ezt 

engedélyezik, egy-egy ügyeletes nevelő kint, az udvaron tartózkodik. 

6.  Ügyel arra, hogy a tanulók figyelmeztető csengetéskor induljanak a következő óra 

helyére.  

7.  Az ügyelet ideje az utolsó tanítási óra utánig terjed. 

8.  A helyettes tanár, hiányzás esetén az ügyeleti feladatokat is köteles ellátni, ennek nem 

megvalósíthatóságáról az igazgatóhelyettest értesíteni köteles. 

9.  Az utolsó tanítási óra előtti szünetben ellenőrzi, hogy mindazon tanulók, akiknek már 

nem lesz órájuk felszereléseikkel, kabátjukkal együtt hagyják el a termeket, és 

induljanak haza, tanulószobára, vagy napközibe. 

3.7 Az iskola elhagyása 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke 

(távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár 

szóbeli engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában 

– az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni 

csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 

800 óra és 1500 óra között. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, 

a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. 
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3.8  A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

Az intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben végzik 

munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) 

mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb 

munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó 

ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 

lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 

12 órát. 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, 

fogadóórákat általában csütörtöki napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-

órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a 

munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, 

illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén 

elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok 

meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a 

fentiek az irányadók. 

3.8.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

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

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

3.8.1.1 A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részében ellátott feladatok az 

alábbiak 

 a tanítási órák megtartása 

 egyéb, a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás 

megtartása, amely: 

o szakkör, énekkar, érdeklődési kör, önképzőkör, 

o Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozások, 
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o Komplex Alapprogram – „Te órád”, 

o sportkör, tömegsport foglalkozás, 

o egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás (korrepetálás, előkészítő, 

magántanuló felkészítése, BTMN tanuló fejlesztése) 

o egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 

o napközi, 

o tanulószoba, 

o tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

o pályaválasztást segítő foglalkozás, 

o közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 

o diák-önkormányzati foglalkozás, 

o felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 

szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni 

foglalkozás, 

o tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, 

bajnokság, valamint 

o az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály-vagy csoportfoglalkozás, 

o könyvtárosi feladat. 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

szövegesen és osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül 

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladataikról. A komplex alapprogram keretében tartott DFHT-val támogatott 

órákon, komplex órákon, ráhangolódáson, alprogrami foglalkozásokon, „Te órádon” csak 

szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés. fejlesztő értékelés alkalmazható. 

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

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

szerint figyelembe veszi. 

3.8.1.2 A pedagógus kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött részében a 

következő ellátandó feladatok rendelhetők el: 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

vezetése, 

e) kísérletek összeállítása, 

f) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

g) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

h) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

i) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

j) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

k) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

l) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

m) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

n) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

o) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

p) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

q) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

r) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

s) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

t) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

u) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

v) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

w) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

x) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 
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y) különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 

z) eseti helyettesítés. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és 

egyéb foglalkozás megtartása – eseti helyettesítés - akkor rendelhető el, ha 

 a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

 a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, 

feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó 

helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy 

 a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt 

váratlanul lehetetlenné vált. 

A fentiekben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb 

foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja 

meg. 

Eseti helyettesítés dokumentálása: minden esetben a KRÉTA elektronikus naplóban kerül 

kiírásra, amelyet a helyettesítő köteles a helyettesítés napján beírni a kapott tanmenetek alapján. 

3.8.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása 

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

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

 a 3.8.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 

 a 3.8.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, f, o, v pontokban 

leírtak. 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

 a 3.8.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, f, o, v pontokban 

leírtak. 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 

határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok 

ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési 

törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött 

munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus 

maga dönt. 
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3.8.2 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

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

igazgatóhelyettes 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 7.20 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 igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár 

biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat 

legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában.  

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől 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 

igazgatóhelyettes engedélyezi. 

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

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

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

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

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

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 

az igazgatóhelyettes 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. 

3.8.3 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 
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kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával összefüggő további feladatokból áll. 

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

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

dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és 

időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához 

elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem 

kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének 

felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói 

utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

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

nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem 

biztosítható.  

3.8.4 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 

leírásukat az igazgató és a gazdaságvezető 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 

nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A 

napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

3.9 Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

igazgató, írásos engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Ekkor a használatba vevő 

a tárgyak épségéért anyagilag felelős. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. 

A szakmai felszerelések, a szemléltetőeszközök, szemléltetéshez felhasznált anyagok 

megrendeléséről a szakmai munkaközösségek, beszerzésükről az iskolatitkár gondoskodik a 

költségvetésben jóváhagyott előirányzaton belül. 

A tanításhoz használt szemléltetőeszközök, anyagok, médiumok órán való felhasználásának 

biztosítása a tanár feladata. 

Az eszközök, berendezések hibáját (a karbantartási füzet útján) a hiba észlelőjének kell 
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jelenteni, illetve a hibás eszközöket, berendezéseket le kell adni a hiba megjelölésével. 

A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket az SZMSZ melléklete szerint selejtezni kell. 

3.10 Az intézmény nyitva tartása 

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától délután 17.00 óráig 

tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő 

időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 

3.11 Az intézmények helyiségeinek bérbeadási rendje 

Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok 

ellátását) - az igazgató dönt. A bérbeadás feltételeit az esetenként megkötésre kerülő bérleti 

szerződés tartalmazza. A szerződés megkötését az intézmény fenntartójával (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ) kell megkötni és a bérbeadásból származó bevételek felett is a 

mindenkori fenntartó rendelkezik. 

3.12 Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 

Az intézmény épületeiben kizárólag olyan reklámtevékenység engedélyezett (olyan plakátok 

helyezhetők el) melyek a tanulók életkorának, mentális fejlettségének megfelelően az 

egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, közéleti ill. kulturális tevékenységgel függenek 

össze. Minden ilyen tevékenység szigorúan az intézményvezető szóbeli vagy írásos 

engedélyéhez kötött. 

3.13  A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

Az intézmény alapfokú közoktatási feladatot lát el, így a Köznevelési Törvény 2.§ értelmében 

az intézmény diákjait térítési díj fizetésére nem kötelezi. 

Intézményünkben a tanulóknak térítési díjat kell fizetni az intézményben igénybe vett 

étkezésért a jogszabályban meghatározottak szerint. 

A térítési díj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: 

A térítési díj befizetése havonta készpénzben történik. A fizetés időpontjáról és mértékéről a 

szülőket a hirdető táblán értesítjük, a gyermekétkeztetést fenntartó Önkormányzatok 

tájékoztatása alapján. A térítési díj befizetésének lehetőségéről minden esetben a 

gyermekétkeztetést finanszírozó önkormányzat dönt. 
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4. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

A pedagógiai ellenőrzés legfontosabb feladata az iskolában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának mérése, a pedagógiai programban megfogalmazott nevelési-oktatási 

feladatok tükrében. A pedagógiai munka ellenőrzése hozzásegíti az intézményt a pedagógiai 

programban megjelölt célok eléréséhez. 

Az ellenőrzés területéhez tartozik az intézményben folyó minden tartalmi és szervezeti 

tevékenység célszerűségének, hatékonyságának, eredményességének vizsgálata, amely 

közvetlen vagy közvetett formában befolyásolja a tanulók neveltségét, felkészültségét, 

magatartását, valamint a pedagógiai szakszerűséget, a nevelőtestület egységét. 

Az ellenőrzés kiterjed az intézmény pedagógiai programjának, szervezeti és működési 

szabályzatának és egyéb szabályzatainak, valamint a munkaterv érvényesülésének, 

végrehajtásának vizsgálatára, elemzésére, minden tevékenységi formára, így a tanórára, a 

tanórán kívüli iskolai foglalkozásokra, az iskolán kívül végzett iskolai szervezésű 

tevékenységre, a gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokra, a diákönkormányzat 

munkájára. 

Ellenőrzést végezhetnek: 

- igazgató, 

- igazgatóhelyettes 

- tagintézmény-vezető, 

- tagintézmény-vezetőhelyettes 

- intézményi munkaközösség-vezetők 

- tagintézményi munkaközösség vezetők 

Belső ellenőrzés formái: 

- tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

- tanulói munkák ellenőrzése, tudásmérések és vizsgák szervezése, 

- írásos dokumentumok vizsgálata 

- írásbeli, illetve szóbeli beszámoltatás 

- adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata, 

- a folyamatok működésének vizsgálata. 

Belső ellenőrzés célja: 

- eredményesség, hatékonyság, probléma feltárása, 

- tájékozódás, segítségnyújtás, 

- feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése. 
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Az intézményben történő ellenőrzést az iskola igazgatója illetve a tagintézmény-vezető rendeli 

el. A vezetők ellenőrző minősítő munkájukat összehangolt ellenőrzési terv szerint végzik. Az 

igazgató látja el a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának, valamint az 

igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető és helyetteseik munkájának ellenőrzését. 

A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

teljesítményértékelés az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az iskola egy tanévre 

megtervezi a szakmai ellenőrzést. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés célját, formáját, 

módszerét, az ellenőrzésben részt vevők körét, az ellenőrzött szakterületeket, az ellenőrzés 

tapasztalatainak ismertetési módját. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő vizsgálatokat, óralátogatásokat, tudásméréseket, vizsgák 

szervezését az igazgató rendelheti el a tanulók érdekében - lehetőség szerint az ellenőrzés 

megkezdése előtt 7 nappal. 

Az igazgató és helyettese, valamint a tagintézmény-vezető és helyettese jogosult előzetes 

bejelentés nélkül órát látogatni illetve ellenőrizni.  

Az ellenőrzés konkrét területeit, tartalmát, módszerét és ütemezését az éves ellenőrzési terv 

tartalmazza. 

Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni, illetve azokkal a 

személyekkel, akik az ellenőrzéseken részt vettek az általános tapasztalatokat pedig tantestületi 

értekezleten kell összegezni. 

Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát; az egyéni készségekre alapozott fejlesztés megvalósulását, az 

esélyegyenlőséget, 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

dolgozók munkavégzéséről, innovációs tevékenységéről, módszertanáról; 

 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és 

jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 
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1. A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni; 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés után figyelemmel kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

2. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és 

a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

1. Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, 

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

2. Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

Igazgató 

 ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

 ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és 

technikai jellegű munkáját; 

 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

 elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

 összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet; 

 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 
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Igazgatóhelyettes 

 folyamatosan ellenőrzi a beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, 

ennek során különösen: 

 a munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának modern módszertani kultúráját, 

oktatásszervezési eljárásait, IKT használatát, eredményességét, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

Munkaközösség-vezetők: 

 folyamatosan ellenőrzik a munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató 

munkáját, ennek során különösen: 

 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

 a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel). 

 

5. Belépés és benntartózkodás rendje jogviszonnyal nem rendelkezőknek 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet 

esetén). 

Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – 

külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, 

rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola 

épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 

6. Az intézmény és tagintézménye szervezeti egységei, vezetői szintjei 

Közoktatási intézményünk belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál 

legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa 

el a követelményeknek megfelelően. Ezért a magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a 

racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények 

figyelembe vételével határoztuk meg a szervezeti egységeket. 

Az intézmény szervezeti felépítése: 

Cecei Általános Iskola: 
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- alsó tagozat, 

- felső tagozat, 

- napközi otthon –tanulószoba. 

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája: 

- alsó tagozat, 

- felső tagozat, 

- napközi otthon – tanulószoba. 

A szervezeti egységek kapcsolattartási módjai és rendje 

 Az intézmény szervezeti egységeinek vezetői intézményvezetői 

értekezleteken számolnak be a részlegek működéséről. 

 A pedagógusok és az egyéb közalkalmazottak a mindennapi tevékenységek 

során a szükséges mértékű közvetlen kapcsolatot tartják. 

Az intézmény szervezeti vázrajza: 

Igazgató 

Tagintézmény vezető Általános igazgató helyettes 

1-8. évfolyam pedagógusai 1-8. évfolyam pedagógusai 

iskolatitkár iskolatitkár 

technikai dolgozók technikai dolgozók 

 

7. Az intézmény vezetése 

7.1 Az intézményvezető feladata és felelősségi köre 

A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

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

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

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

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt 

egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  A nevelési-oktatási intézmény vezetője 

felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének 

működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és 

gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért. 

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, a gazdaságvezetőre 
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átruházhatja.  

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában 

szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba való 

beírásakor. 

7.2 Az intézményvezető kiemelt feladatai: 

- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

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

végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, 

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

biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, 

- az intézmény innovációs tevékenységének támogatása és koordinálása, 

- a munkáltató, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása az érvényben levő 

jogszabályok figyelembe vételével, 

- a közoktatási intézmény képviselete és az együttműködés biztosítása, a 

munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, az Intézményi Tanáccsal, a szülők és a diákok 

képviselőjével, az Szülői Közösséggel és a DÖK-kel, 

- a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 

- az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem 

helyettesíthető feladatok gyakorlása. 

7.3 Az intézmény vezetősége: 

Az igazgatóság / pedagógiai vezetés 

Tagjai: Az igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető. 

Az éves feladattervben meghatározott napirendek mellett a nevelő - oktató munka szervezése, 

a nevelőtestületi értekezletek előkészítése, a nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörébe 

tartozó döntések előkészítése a feladata. Üléseit az igazgató hirdeti meg. 

Érdekegyeztető tanács 

Tagjai: Az igazgatóságon kívül a DÖK-öt segítő pedagógusok, a Munkaközösségvezetők, a 

szakszervezeti vezetők, a Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagintézményi tagja. 

Feladata: a kölcsönös tájékoztatás és egyeztetés. 

Összehívásáról az igazgató dönt, össze kell hívni, ha annak bármely tagja azt kezdeményezi. 



 30 

7.4  A vezetési feladatok megvalósítása 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai, az igazgatóhelyettes, és a tagintézmény- vezető 

közreműködésével látja el. Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestületi véleményezési 

jogkör megtartásával az intézményvezető adja. A tagintézmény-vezető kinevezésénél Alap 

Község Önkormányzata véleményezési jogot gyakorol. 

A vezető helyettes feladat- és hatásköre egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet 

munkaköre és munkaköri leírása tartalmaz. 

A kibővített iskolavezetés tagjai az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel. Beszámolási 

kötelezettségük kiterjed az intézmény működésére és pedagógiai munkájára, a belső 

ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 

7.5 Az iskola munkája szervezésében, irányításában résztvevő felelősök 

Munkaközösség vezető 

A munkaközösség vezető a munkaközösség működési rendjéről és munkaprogramjáról az adott 

tanév szeptember 20-ig írásban, éves munkaterv formájában az iskola igazgatóságát 

tájékoztatja. Az iskola igazgatójának a tanév zárásakor beszámolót készít a munkaközösség 

által végzett munkáról, a tanév adott témájú tapasztalatairól. 

Gyermek és Ifjúságvédelmi felelős 

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 tagintézményben, ezeket a 

feladatokat az osztályfőnökök látják el, és a tagintézmény vezetője koordinálja. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

8.  A vezetők helyettesítésének rendje: 

Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést igénylő kizárólagos hatáskörében, 

valamint a gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az 
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igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettes az igazgató tartós távolléte esetén 

gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a 

legalább kéthetes, folyamatos távollét. 

A tagintézmény-vezetőt akadályoztatása esetén az intézményvezető által megnevezett 

pedagógus helyettesíti, melyről az alkalmazotti kört tájékoztatni kell. 

Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése 

a kijelölt pedagógus feladata, melyről az alkalmazotti kört tájékoztatni kell. 

9. Az iskola vezetésének és közösségeinek kapcsolatai 

9.1 A szülői szervezet (közösség) 

A tagintézményekben a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 

szülői szervezetek működnek. 

Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják, akik SZK tagokat 

választanak maguk közül, osztályonként 1-3 főt. 

Az SZK tagok köréből a következő tisztségviselőket választják: 

 elnök, 

 gazdasági felelős. 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott 

elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola Szülői Közössége. Az 

iskolai SZK elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Az iskolai szülői szervezet 

választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. 

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet 

választmányát az iskola igazgatójának tanév elején legalább egy alkalommal össze kell hívnia, 

tisztújítást kezdeményezni és ezen az alkalmon tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, 

tevékenységéről. 

A megbeszélésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében, 
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 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

9.2 Intézményi tanács 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§ pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit.  

A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája, rendje  

 A nemzeti köznevelési törvény alapján a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a 

szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamara és az 

intézményfenntartó képviselőiből alakult intézményi tanács a nevelési-oktatási 

intézménynek a működését érintő valamennyi kérdésben véleményt nyilvánító 

egyeztető fóruma. 

 Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős. 

 Az intézményi tanácsot működési rendjében meghatározott tisztségviselője illetve tagja 

képviseli az iskolával való kapcsolattartás során. 

 Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola 

működéséről. 

 Az intézményi tanács elnöke számára a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai 

munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző értekezletéről készített 

jegyzőkönyvet a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőn 

belül az igazgató elküldi. 

 Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni az szülői választmány és a 

diákönkormányzat vezetősége valamint az iskolaszék vezetője részére tartandó 

tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és igazgatóhelyettesei évente 

három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának 

végén) hívnak össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves iskolai 

munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév 
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kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben 

rögzített feladatok teljesítéséről. 

 Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a 

nevelőtestület értekezleteire is meghívhatóak. 

 Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait 

az éves iskolai munkaterv és az intézményi tanács működési rendje, valamint 

munkaprogramja határozza meg. 

9.3 Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

9.3.1 Az igazgatóság és a nevelőtestület 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott 

pedagógus-vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

A kapcsolattartás fórumai: 

 értekezletek, 

 megbeszélések. 

A nevelő – oktató munka segítésének formái: 

 a szakmai munkaközösségek önálló, vagy más munkaközösségekkel közösen tartott 

értekezletei, 

 nevelőtestületi értekezletek, 

 belső szakmai előadások, 

 külső szakmai előadók meghívása, 

 bemutató foglalkozások, - külső szakmai munkaközösségek meghívása - külső 

látogatások szervezése – módszertani tapasztalatcserék, 

 KAP belső munkamegbeszélések. 

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül 

értesíti a nevelőket.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni 

az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola 
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vezetőségével. 

9.3.2 A nevelők és a tanulók 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról  

 az igazgató 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén, 

o a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal, 

o az elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell a KRÉTA e-napló folyamatos vezetésével. 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. 

9.3.3 A nevelők és a szülők 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az igazgató (tagintézmény vezető) – összevont szülői értekezleten, vagy a Szülői 

Közösségi értekezleten, 

 az osztályfőnökök - az osztály szülői értekezletein tájékoztatják. 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek 

szolgálnak: 

 a családlátogatások, 

 a szülői értekezletek, 

 a nyílt tanítási napok, 

 a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések, esetmegbeszélések, 

 az integrált oktatásban résztvevő tanulók szüleivel 3 havonta esetmegbeszélés, 

 fogadóestek, fogadóórák, 

 nyilvános projektzárók. 
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A szülői értekezletek időpontjáról az igazgató az osztályfőnökökön keresztül legalább 3 nappal az 

esemény előtt írásban tájékoztatja a szülőket. 

A szülők a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított – 

jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján, vagy jól látható helyre kihelyezett véleményládába helyezve 

közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve házirendjéről az iskola 

igazgatójától, tagintézmény-vezetőjétől kaphatnak tájékoztatást.  

9.4 Az iskola vezetésének külső kapcsolatai 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében, a Kt. 40.§ (1) bekezdése alapján 

az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő 

intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A. 

 Cece Nagyközség Önkormányzata 

7013 Cece, Deák F. u. 13. 

 Alap Község Önkormányzata 

7011 Alap, Dózsa György u. 31. 

 Sáregres Község Önkormányzata 

7014 Sáregres, Kossuth u. 10. 

 Vajta Község Önkormányzata 

7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 FMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. 

 FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata 

7000 Sárbogárd, József Attila u. 10. 

 Iskola egészségügyi szolgáltatói (iskolaorvos, védőnő, üzemorvos) 

 „HÁLÓ” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ 
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7013 Cece, Árpád u. 8. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 A községi könyvtárakkal, 

 Az egyházakkal, 

 Óvodákkal 

 A község vállalkozóival, 

 Községi Sportkörrel, 

 Alapítványokkal, 

 Egyéb civil szervezetekkel. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató, és a tagintézmény-vezetője a 

felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves 

munkaterve rögzíti. 

Az intézmény törekszik arra, hogy az intézményekkel, civil szervezetekkel munkakapcsolatát 

„Együttműködési megállapodások” formájában is rögzítse. 

Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart fenn a kistérség iskoláival. Részt vesz kistérségi, 

tanulmányi versenyeken, sport rendezvényeken, kulturális vetélkedőkön, bemutatókon. 

A középfokú intézményekkel való kapcsolattartás a továbbtanulás irányának megválasztásához 

nyújt segítséget. Az intézmény biztosítja végzős tanulóinak előkészítőkön és nyílt napokon való 

részvételt. 

Az Alapi Tagiskola oktató-nevelő munkájának segítésére létrejött az Alapi Iskoláért 

Közalapítvány, mely közhasznú szervezetként működik. A kuratórium ülései nyilvánosak. 

Munkáját saját alapító okirata és működési szabályzata alapján végzi. Az iskola az alapítvány 

működéséhez egy helyiséget rendelkezésre bocsát előzetes egyeztetés alapján. Az iskola 

vezetője vagy helyettese meghívottként részt vehet a kuratórium ülésein. 

Iskolai rendezvények, nevelési-oktatási feladatok támogatásához pályázatot nyújthat be az 

alapítvány kuratóriumához a tantestület bármely tagja. 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a község gyermekorvosával, fogorvosával, védőnőivel és segítségükkel megszervezi a 

tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját a szervezeti és 

működési szabályzat 12. pontja szabályozza. 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 
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kapcsolatot tart fenn a cecei, alapi, vajtai, sáregresi illetékes gyermekjóléti szolgálatával. A 

munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 

Kapcsolat az óvodákkal 

Iskolánk megismerésére nyílt órákon, és tanórákon kívül is van lehetőség. 

 A nagycsoportosoknak iskolalátogatást szervezünk. 

 Az óvodásokat meghívjuk iskolánk nagyobb rendezvényeire. 

 A „Iskolába hívogató”” program keretében játékos foglalkozásokon ismerkedhetnek 

meg a leendő elsősök a tanító nénikkel és az iskolával. 

 Tanítóink, ha erre meghívást kapnak az óvodától, a társult óvodák szülői értekezletein 

bemutatják az iskolánkban folyó munkát. 

10. Szakmai segítők 

10.1  Pedagógiai szakszolgálat 

A pedagógiai szakszolgálat működését a Köznevelési tv., a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 

4/2010. (I.19.) OKM rendelet, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a 

szakszolgálat működésével foglalkozó fejezetei szabályozzák. 

10.2  Nevelési tanácsadás 

Feladata a Köznevelési törvény szerint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

(BTM) küzdő gyerekek vizsgálata, szakvélemény készítése, melyben a meghatározza a 

gyermek érdekében szükséges tennivalókat, a fejlesztés irányát. Az eredménytől függően 

(gyógy)pedagógiai/pszichológiai tanácsadással, gyermekpszichiátriai konzultációival, 

tanácsadással, (gyógy)pedagógiai, pszichológiai gondozással segíti a BTM nehézséggel küzdő 

gyermekek nevelését, személyiségük harmonikus fejlődését. Ellenőrzi a szakvéleményben 

foglaltak megvalósulását, végrehajtását. Az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az 

iskolakezdéshez. 

A gyermek/tanuló problémájának ismeretében a fogyatékosság vagy más egészségügyi 

probléma feltárására további vizsgálatra irányítják a megfelelő Szakértői Bizottsághoz vagy az 

egészségügyi ellátás intézményébe. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat (SNI-B. csoport) ellátását a jogszabályban 

előírt módon segíti: egyezteti a szakvéleményben foglaltak végrehajtását, az egyéni fejlesztési 

terv elkészítését, végrehajtását; a gyermek fejlődésének, haladásának összegzése a vele 
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foglalkozó pedagógusok bevonásával, majd ezt a szakértői bizottságnak megküldi. A nevelési-

oktatási intézmények jelzik a szakszolgálatnak, ha SNI-B csoportba sorolt gyermek, ill. 

szakvélemény érkezik intézményükbe. 

10.3  Logopédiai ellátás  

A logopédiai ellátás keretében folyik a szükséges esetekben a beszédindítás, a beszédhibák 

javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és gyógyítása. A 

logopédusok szűrővizsgálattal derítik fel a beszédhibákat az óvodák nagycsoportjaiban és 

általános iskolák első osztályaiban. Az első tanév végén felmérik a gyermekek olvasási 

készségét, s ennek fényében tesznek javaslatot szükséges esetben a gyermekek ellátására. 

Korábbi életkorban is kezdődhet logopédiai ellátás, amennyiben a gyermek beszédfejlődése ezt 

indokolja. Beszédvizsgáló országos szakértői bizottsághoz irányítják a súlyos beszédzavarral 

küzdő gyermekeket. A logopédusok közreműködnek a beszédfogyatékos gyermekek 

ellátásában. 

10.4  Gyógytestnevelés  

Az iskolaorvos (szakorvos) javaslata alapján foglalkozik a gyógytestnevelésre utalt tanulókkal, 

speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás keretében. 

10.5  Pályaválasztási tanácsadás  

A szakszolgálat elvégzi az általános iskolás tanulók (8. osztály) szakszerű vizsgálatát, segíti a 

képességeinek, adottságának, érdeklődésének megfelelő iskolatípus, szakmacsoport 

választásában.  

A szakszolgálatok igénybevételéhez a szülő közreműködése szükséges. 

10.6  A pedagógiai szakszolgálat kapcsolatrendszere  

Szülők, gyermekek, tanulók, nevelési-oktatási intézmények, szakértői bizottságok, 

egészségügyi ellátó rendszer, gyermekvédelmi intézmények, szociális ellátást segítő 

intézmények, megyei pályaválasztási tanácsadó, más pedagógiai szolgáltató intézmények. 

10.7 A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás és ellátás rendje 

Az iskola a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 6.§ 1, 2, 5 bekezdés c, d, f  pontja alapján a 

gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében, megszűntetésében együttműködik 

a gyermekjóléti szolgálattal, ill. a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. 
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Ha az intézmény a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszűntetni, az ifjúságvédelmi felelős vagy az igazgató segítséget kér a gyermekjóléti 

szolgálattól. 

Az iskola a gyermekvédelmi felelősön keresztül tagja a Gyermekjóléti Szolgálat által 

működtetett jelzőrendszernek. 

A gyermekvédelmi felelős részt vesz a jelzőrendszer összejövetelein. 

Köteles a gyermekkel kapcsolatos nem pedagógiai jellegű problémákat – esetjelző lap 

elküldésével – a Gyermekjóléti Szolgálat felé jelezni. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős gyermekbántalmazás vélelme esetén kezdeményezi, hogy 

az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot, ill. a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt 

vesz az esetmegbeszéléseken. Egyéb feladatait az SZMSZ mellékletének munkaköri leírása 

tartalmazza. 

Az iskola havonta tájékoztatja a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 12.§3. pontja alapján a 

Gyermekjóléti Szolgálatot a tanulók számára szervezett szabadidős programokról. 

Az intézmény faliújságjain közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények címét illetve telefonszámát. 

A közoktatási törvény 39 § (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet. 

11. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 Az iskolai ünnepélyeken kötelező az ünneplő ruha viselete- sötét alj/nadrág, fehér 

blúz/ing (tanévnyitó ünnepély, Október 23, karácsonyi ünnepség, Március 15, 

tanévzáró és ballagási ünnepély). 

 Az iskola névadója emlékének ápolására minden évben a születésnapja közeli 

időpontban kerül sor. Ennek keretében kerülnek megrendezésre az Illyés-napok, 

melynek pontos időpontja minden tanév elején az intézményi munkatervben pontos 

rögzítésre kerül. Az Illyés-napok keretében kerül megrendezésre minden évben az 

Illyés kupa, amely során játékos sportvetélkedőre hívjuk a tankerület, illetve a közeli 

települések intézményeinek felső tagozatos diákjaiból összeállított csapatait. A 

megjelent csapatokat oklevéllel és az egészséges táplálkozást népszerűsítő ajándékkal 

jutalmazzuk. A legjobb csapat 1 évre birtokolhatja az Illyés Vándorserleget. 

Az Illyés-napok keretében kerül sor az Illyés Mesemondó Versenyre, amelyre meghívást 

kapnak a környékbeli általános iskolák tanulói, illetve az iskola határon túli partneriskoláinak 
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tanulói. A jelentkezések függvényében több korosztályban megrendezésre kerülő versenyen a 

legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákokat könyvjutalomban részesítjük. 

 Megemlékezések: 

o Megemlékezést lehet tartani az éves munkatervben, az év munkarendjének 

meghatározásában rögzített egyéb kiemelkedő jelentőségű évfordulók 

tiszteletére. /Írók, zeneszerzők stb./ 

 a zene világnapjáról, 

 október 6-ról, 

 a Föld napjáról, 

 A Föld napjához kapcsolódó programok keretében 

ÖKO-napot tartunk, amely keretében népszerűsítjük a 

szelektív hulladékgyűjtést, illetve megszervezzük a 

település belterületén tartandó szemétgyűjtési akciót. 

 a Víz világnapjáról 

 Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 A NÖN méltó megünneplése keretében kiállítás 

rendezésével emlékezünk meg az 1920. június 4-én 

aláírt Trianoni-békeszerződés következményeiről. 

Iskolánk tanulócsoportjai virágot helyeznek el a 

településen található Magyar Hősi Emlékműnél. 

Témanap keretében kézműves foglalkozásokat 

szervezünk a témához kapcsolódva 

 Pedagógus nap 

 Egészségnap 

 Iskolánk hagyományai alapján minden évben 

egészségnapot szervez, amelyet a helyi egészségügyi 

szakemberek, illetve a településen működő civil 

szervezetek bevonásával tart meg. Ennek keretében 

salátakészítő délután, sportrendezvények, az 

egészséges táplálkozást népszerűsítő akciók, 

prevenciós előadások kerülnek megszervezésre. 

 Ballagás és Tanévzáró ünnepély 
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 A tanév végét iskolánkban a ballagási és tanévzáró 

ünnepély megszervezése jelzi. Hagyományosan a 7. 

évfolyam szervezi meg ezt az eseményt. Ennek 

keretében kerül értékelésre iskolánk diákjainak egész 

tanéves munkája, dicséretek, elismerések kiosztása, 

díjak, jutalmak átadása 

 Stb. 

A megemlékezések rendezéséért felelősök személyét az éves munkaterv tartalmazza. 

 Kitüntetések a szülők, a dolgozók és a tanulók körében:  

o Menyhárt díj (döntés: a díj alapítója szerint – Cece) 

o Jó tanuló, jó sportoló (a tantestület dönt – Alap - Cece) 

o „Kamasz” alapítvány díja (döntés az alapító okirat szerint - Cece) 

o Arany László Emlékplakett Alapítványi díj - Alap 

 Iskolatörténeti emlékek gyűjtése 

12. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény 

vezetésével 

12.1 Az iskolaközösség 

Az iskolaközösséget az iskola alkalmazottai, a szülők és a tanulók alkotják. 

12.2 Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

pedagógusok, adminisztratív, és technikai dolgozók alkotják. 

Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez 

kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív 

szerződése rögzítik. 

12.3 A nevelőtestület 

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. 

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

esetekben. 
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A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület értekezletei 

A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes 

értekezleteit az intézmény munkatervében meghatározott időpontokban az intézményvezető 

hívja össze. 

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

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

valamint a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával 

kapcsolatos napirendi pontokat, valamint dönt ezek elfogadásáról. 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési 

jogot gyakorló SZK elnökét meg kell hívni, vagy egyetértését, véleményét előzetesen be kell 

szerezni. 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a 

jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá. 

A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. Az értekezletek 

elnöke az igazgató. 

A nevelőtestület rendes értekezletei: 

Tanévnyitó értekezlet: 

 augusztus 20-31 között az igazgató hívja össze. 

A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt: 

 a tanév helyi rendjéről, 

 a kezdődő tanév munkarendjéről és éves feladattervéről. 

Félévi értekezlet: 

 Félévzárást követően az igazgató hívja össze 15 napon belül. 

A félévi értekezleten a nevelőtestület dönt: 

 az iskolai munkát összefoglaló félévi beszámoló elfogadásáról, 

 véleményezi: a szakmai előirányzatok felhasználásáról az igazgató által 

előterjesztett beszámolót és tervezetét. 

Tanévzáró értekezlet: 

 Június 15-30 között az igazgató hívja össze. 

 Dönt: a tanév munkájának, részletes értékelésének elfogadásáról. 

 Véleményezi: a következő évi előzetes tantárgyfelosztást, a pedagógusok 
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megbízatásait. 

Nevelési értekezletek:  

 Évente két alkalommal az igazgató hívja össze. 

 Dönt: az iskolai munka egy adott területének, elemzésének, értékelésének 

elfogadásáról, a pedagógiai program feladatainak módosításáról, kiegészítéséről. 

 Véleményezi: a pedagógus továbbképzésen való részvételek tervezését. 

Nevelőtestületi értekezletek napirendjére kell tűzni minden egyéb olyan kérdést, melyben a 

Köznevelési törvény és egyéb jogszabályok a nevelőtestület számára döntési, véleményezési 

jogot biztosít és gyakorlását a nevelőtestület valamely más közösségére nem ruházta át. 

Osztályozó értekezlet 

 Egyéb nevelőtestület által a nevelőtestületre átruházott jogköröket gyakorló értekezlet. 

 A tanulók személyiségfejlődését/magatartás és szorgalom/értékelő értekezlet. 

 A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha az érintett nevelők 1/3-a javasolja. 

 A nevelőtestületi értekezlet összehívásáról az igazgató dönt. 

Munkaértekezlet 

A tanév folyamán az iskolai munkával összefüggésben felmerülő szervezési, pedagógiai 

teendők megbeszélésére tagozati, vagy nevelőtestületi munkaértekezletet hívhat össze az 

igazgató, vagy az igazgatóhelyettes. 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A nevelőtestületi értekezlet 

legfontosabb megállapításait és határozatait feljegyzésben kell összefoglalni. Egyéb 

értekezletekről csak akkor kell feljegyzést készíteni, ha az-az iskola munkáját folyamatosan, 

lényegesen érinti. 

Az iskola javaslattételi joggal felruházott dolgozója közössége jogával bármely értekezleten 

vagy közvetlenül az iskolavezetés felé élhet javaslattevő jogával. 

A nevelőtestület döntései, határozatai 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló 

bizottságot jelöl ki a nevelőtestület. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető 

szavazata dönt. 

A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 

12.4 A nevelők szakmai munkaközösségei 

Nkt.71.§ (1) alapján legalább 5 pedagógus szakmai munkaközösséget hozhat létre 
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Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 alsó tagozatos munkaközösség tagintézményenként 

o tagjai: az alsós  nevelők, 

 felsős munkaközösség tagintézményenként 

o tagjai: felsős nevelők. 

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek. 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, különös figyelemmel az 

új módszertani, oktatásszervezési eljárások bevezetése, és ellenőrzése, 

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, az IKT használata 

 egységes követelményrendszer kialakítása az egyéni sajátosságok figyelembe 

vételével, a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

 a gyakornokok munkájának segítése, 

 javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére, 

 segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, 

 a munkaközösségeken belül a kollégák segítik egymást a Komplex Alapprogram 

módszereinek alkalmazásában, óratervek, foglalkozás tervek elkészítésében, 

megvalósít ásításában, óralátogatással, szakmai megbeszélésekkel. 

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint 

tevékenykednek. 

A munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség-vezetőjét a 

munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. 

A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

 

12.5 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból alkalmi 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.  
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Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az 

igazgató bízza meg. 

A több tanéven keresztül működő munkacsoport tagjait, ezen tisztségükben a nevelőtestület 

évente egy alkalommal,  tanévnyitó értekezleten megerősíti. 

Az egyes csoportokban dolgozó pedagógusok névsorát a nevelőtestület a tanévnyitó 

értekezleten fogadja el és a tanév munkaterve tartalmazza. Az egyes csoportok tevékenységüket 

a munkacsoport tevékenységére kidolgozott munkaterv alapján végzik. A terveket az 

intézményi éves munkatervvel összhangban kell összeállítani. A csoportokban dolgozó 

pedagógusok külön munkaköri leírásuk alapján tevékenykednek. A csoportok tevékenységüket 

dokumentálják. 

13. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet 

szerint végzi. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). 

Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tiszti főorvosa végzi. 

Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát 

az iskolatitkár végzi. 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója, 

fenntartója megállapodást köt az illetékes egészségügyi dolgozókkal, orvosokkal, védőnővel. 

A megállapodásnak biztosítania kell: 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat, 

o belgyógyászati vizsgálat, 

o szemészet, 

 a tanulók fizikai állapotának mérését, 

 a tanulóknak a higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát a körzeti védőnő végzi. 

 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, 
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leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével, 

tagintézmény vezetőjével. 

 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. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

14. A helyiségek biztonságának védő-óvó előírásai 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell.  A tantermek zárásának 

ellenőrző felelőse délelőtt a hetes, délután a foglalkozást tartó tanár. 

A tantermek és a tornaterem, stb. balesetmentes használhatóságáról, az azokban elhelyezett 

eszközök állapotának vizsgálatáról, karbantartásáról a munkavédelmi felelős gondoskodik. A 

termek használatának rendjét a házirend szabályozza. 

A szertárak biztonságos zárhatóságáról, karbantartásáról a karbantartó gondoskodik. Oda 

tanulók csak az illetékes tanárral együtt, vagy csak az ő utasítására mehetnek be, és csak az 

általa előírt feladatokat hajthatják végre. 

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

károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. A műszaki dolgozó felel a kár 

megállapításáért, a kártérítés szülővel-, gondviselővel történő rendeztetése pedig az 

igazgatóhelyettes feladata. 

14.1 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

 ha szükséges orvost kell hívnia, 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 
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E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt 

venni. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 

amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül 

orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető 

a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 

alapján 

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és 

e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát 

meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén 

a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

15.  A rendkívüli esemény szükséges teendők 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola 

tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 
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benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 tagintézmény-vezető, 

 igazgatóhelyettes, 

 tagintézmény-vezető helyettes, 

 iskolatitkár, 

 munkaközösség-vezetők, 

 szaktanárok, tanítók. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket csengetéssel és rendkívüli esemény hangos 

kiabálásával (pl. tűz van, tűz van) riasztani kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a 

veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó 

tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" 

alapján kell elhagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek 

a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia 

kell! 
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 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja 

el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 

tanuló az épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy 

az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott napokon be 

kell pótolni. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy 

alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. Az abban 
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megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

A tűzriadó tervet az: 

 Cecén az általános iskola igazgatói irodájában kell elhelyezni. 

 Alapon a Béke úti iskola igazgatói irodájában kell elhelyezni. 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár esetenként, az 

iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az 

épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. 

Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek 

személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

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 vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. Az értesített 

vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 

elrendelni a bombariadót. 

2. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. 

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 – a kézilabdapálya. 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. 

4. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

5. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék arra, 

hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a 

fenyegetéssel kapcsolatban. 

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 
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pótlólagos tanítási nap elrendelésével. 

16. A fegyelmi intézkedések és büntetések alkalmazásának elvei és formái 

A fegyelmező intézkedések elvei: 

 Intézményünkben a tanulók fegyelmi és kártérítési felelőssége a Köznevelési Törvény 

58.§ pontjaihoz igazodik. 

 A gyermek illetve tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell 

tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

 A gyermek, a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy 

bánásmódnak. 

 Azt a tanulót, aki a Szervezeti és Működési Szabályzatban, házirendben előírt iskolai 

rendszabályokat megsérti a Köznevelési Törvény szerinti fegyelmi büntetésben kell 

részesíteni. Ebben az esetben is joga, hogy ügyében méltányosan, humánusan 

valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek 

mérlegelésével a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára a legkedvezőbbet 

választva döntsenek. 

 Ha a tanuló tanítási szünetben követ el fegyelmi vétséget, az iskola a tanítás 

megkezdése után határoz a fegyelmi ügyében. 

 E rendelkezések érvényesek azzal a tanulóval szemben, akinek szabálysértési ügyét a 

szabálysértési hatóság iskolai fegyelmező intézkedés meghozatala céljából tette át. 

 A fegyelmező intézkedéseket és fegyelmi büntetéseket az osztálynapló megjegyzés 

rovatába, a szaktanári figyelmeztetést kivéve, az osztályfőnök jegyzi be. 

 A fegyelmi bizottság dönt arra vonatkozóan, hogy a fegyelmi büntetést - a tanuló 

személyiségére és a közösségre gyakorolt várható hatást mérlegelve milyen körben és 

milyen módon kell a tanulók közösségeivel tudatni. 

 A tanórán kívüli foglalkozáson fegyelmi vétséget elkövető tanuló a foglalkozásról 

kizárható. 

 A tanulóval szemben alkalmazott fegyelmező intézkedéseket a havi értékelés 

kialakításánál figyelembe kell venni. 

 Annak a tanulónak, aki fegyelmi büntetésben részesült, a legközelebbi minősítése 

változónál jobb nem lehet. 

A munkaközösségek szorgalmazzák a fegyelmező intézkedések egységes alkalmazását. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 
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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 igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 
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A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

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

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

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

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

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

érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

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

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, 

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

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét, 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége, 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

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

és a szülőt nem kell értesíteni, 

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

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

vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az 

érintett feleket, 

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

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei, 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges, 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza, 

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

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

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

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti, 

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

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással 

lezáruljon, 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá, 

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

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben 

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

fokozódása, 

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

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik, 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

A fegyelmi intézkedések és büntetések formái 

 A tanulóval szemben, igazodva a 2011. évi a köznevelésről szóló CXC. törvény 58.§ 

pontjaihoz, az intézmény a következő fegyelmi döntéseket hozhatja: 

o A tanulót enyhébb kötelezettségszegés miatt a tanító /szaktanár/ vagy az 

osztályfőnök szóbeli figyelmeztetésben részesítheti. 

o Első esetben a figyelmeztetés szóbeli, ismétlődés esetén figyelmeztetésről 

a szülőt értesíteni kell. 

o A tanulót ismétlődő vagy súlyosabb fegyelmi vétség miatt az osztályfőnök, 

illetve az intézmény vezetője saját kezdeményezésére vagy pedagógustársa 

javaslatára írásbeli figyelmeztetésben részesíti, mely fokozatai a 

következők: 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 
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 igazgatói megrovás. 

 Az írásbeli figyelmeztetéseket az osztályfőnöknek az ellenőrző útján a szülő 

tudomására kell hozni. 

 Súlyos kötelességszegés, fegyelmi vétség esetében, vagyis a fenti figyelmeztetések 

után, a tanuló ellen az igazgató, az osztályfőnök vagy a pedagógusok javaslatára 

fegyelmi eljárást indít, a megindításáról a szülőt tájékoztatja. 

 A kötelességek súlyos, vétkes megszegésén a szándékos, többszöri figyelmeztetés 

ellenére ismétlődő sorozatos fegyelmi vétség elkövetést, vagy a következményeiben 

súlyos, közfelháborodást kiváltó, a nevelő hatást romboló, közösségellenes 

magatartást, cselekményt, kötelességszegést kell érteni. A fegyelmi eljárást a 

Köznevelési törvény 58.§ szerint kell lefolytatni. 

 Ha a fegyelmi vétség kivizsgálása szükséges, akkor a vizsgálatot végző bizottság tagjai: 

az érintett tanuló tagozatának megfelelően az igazgatóhelyettes, a tanuló osztályfőnöke 

és a DÖK vezetőségének képviselője. 

 A kivizsgálásra létrehozott bizottság gondoskodik arról, hogy a tanulóközösség 

véleményét kifejthesse. A vizsgálat lezárását követően tájékoztatja az igazgatót a 

vizsgálat eredményéről, és javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az igazgató saját 

hatáskörében intézkedjen, vagy az ügyet a fegyelmi bizottság elé terjessze. 

 A fegyelmi büntetést a fegyelmi bizottság szabja ki, melynek elnöke az igazgató, tagja: 

a tanulót nevelő-oktató pedagógusok, a megfelelő igazgatóhelyettes, DÖK vezetője. a 

fegyelmi döntés minden esetben a tantestület jóváhagyásával válik hivatalossá. 

A fegyelmi büntetés lehetséges formái: 

 szigorú megrovás, 

 áthelyezés másik tanulócsoportba, 

 kizárás az iskolából. 

17. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

kezelési rendje 

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

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

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

alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során 
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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 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

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

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

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

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

18. Intézményvezető feladat és hatásköréből leadott feladatok, munkaköri 

leírás minták 

A Cecei Általános Iskola vezetőjének feladat és hatásköréből leadott feladatokat és 

hatásköröket az intézmény alkalmazottainak munkaköri leírás mintái tartalmazzák. Fenti 

dokumentumok jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletét alkotják. 

19. Az intézményi működés alapdokumentumai 

A törvényes működést az alábbi - hatályos jogszabályokkal összhangban álló - 

alapdokumentumok határozzák meg: 

19.1 Szakmai Alapdokumentum 

A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény szakmai 

alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

19.2 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. 
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 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,1 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. 

 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. 

 Az iskolában folyó oktató-nevelő munka alapelveit, cél-feladat-eszközrendszerét, a 

teljesülés kritériumait. 

 Különös figyelmet fordít az új tanulásszervezési eljárások, módszerek, alkalmazására, 

a kompetencia alapú nevelés kritériumaira. 

 A személyiség és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat. 

 A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését. 

 A tehetség, a képesség kibontakoztatását. 

 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet. 

 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységeket. 

 A hátrányos helyzetben lévő gyerekek felzárkóztatásának, beilleszkedésének segítését. 

 A szülő-tanuló-iskola együttműködésének megvalósítása, továbbfejlesztése elveit. 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, 

minőségbiztosítási rendszerét. 

 A PP végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 

jegyzékét. 

 Környezet- és egészségnevelési programot. 

 Tartalmazza az iskola helyi tantervét és házirendjét. 

19.3  Az éves munkaterv 

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

                                                 
1 2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 
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szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, a felelősök 

megjelölésével, melyet az intézmény havi programja jelenít meg. 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 az iskolaszék, a szülői szervezet és 

a diákönkormányzat véleményét. 

19.4  Alapdokumentumok nyilvánosságra hozatala 

Az intézményi alapdokumentumokat /SZMSZ, Pedagógiai program/ az intézmény valamennyi 

alkalmazottja, szerződéses munkatársa, tanulója és szüleik megtekinthetik az intézmény, a 

tagintézmény könyvtárában, az igazgatói irodákban, a fenntartó irattárában, illetve a 

www.iskola.cece.hu és a www.alapiiskola.hu honlapokon. 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

iskola alkalmazottainak) meg kell ismerni. 

A házirend kivonatának egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, az iskola épületében jól látható helyen 

ki kell függeszteni. 

20.  A tanulók közösségei 

20.1 Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az 

osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a 

feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri 

leírásuk alapján végzik. 

Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőt választja meg: 

 egy fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

20.2 Az iskolai diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére a tagintézményekben diákönkormányzatok működnek. 

A feladat ellátási helyek diákönkormányzatának jogosítványait a feladat ellátási hely 

diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik. 

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

http://www.cece.iskola.hu/
http://www.alapiiskola.hu/
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szabályzata szerint alakítja. 

A diákönkormányzatok munkáját segítő nevelőket a diákönkormányzatok vezetőségének javaslata 

alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg. 

A Cecei Általános Iskola és Tagiskolája Diákönkormányzatának működését a Szervezeti és 

Működési Szabályzata szabályozza, amely jelen dokumentum 10. számú mellékletét képezi. 

21. A mindennapi testedzés formái 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 

 Az első-negyedik évfolyamon: 

o a kötelező testnevelés óra, 

o külső szolgáltatók foglalkozásai (labdarúgás, kézilabda, úszás, néptánc), 

o 1 – 2. osztályban néptánc (Alapi Tagintézmény). 

 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon: 

o a kötelező testnevelés óra, 

o külső szolgáltatók foglalkozásai (labdarúgás, kézilabda, úszás). 

 A napközi otthonban és a tanulószobán: 

o a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások, az iskolai 

tömegsport órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt 

venni. Az iskolai sportkört a mindenkori testnevelés szakos pedagógus képviseli. Az iskolai 

sportkör és az intézményvezetés közötti kapcsolattartásért az iskolai sportkör vezetője felelős.  

A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy 

a sportudvar és a tornaterem használatát felnőtt szakember felügyelete mellett a hét öt napján. 

A tömegsport- foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben kell 

meghatározni. 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz. A kötelező 

testnevelési órákon felül szervezett Testnevelés alapú alprogrami foglalkozások kerülnek 

megszervezésre heti 2 órában. 

A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

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 iskolaépület-vezetők és az 

általános igazgatóhelyettes rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A 
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foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Alprogrami foglalkozások: 

Az alprogramok a délutáni, komplex, képesség- és készségfejlesztő tartalommal megtöltött 

foglalkozásaikat döntően nem egy adott tantárgy köré szervezik. Az adott alprogram, 

specialitásának figyelembevételével támaszkodik, épít a DFHT-stratégiára, annak elemeire, 

technikáira, módszereire, előtérbe helyezve a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói 

csoport fejlesztését, különös tekintettel a kooperatív és a kollaboratív technikák, módszerek 

alkalmazására. A foglalkozásokon a tanítási-tanulási stratégia nemcsak a tudásépítésben, 

hanem a személyiségfejlesztésben, tehetséggondozásban is szerepet játszik Minden tanórán 

kívül szervezett alprogram hetente legalább egyszer 45 percben minden évfolyamon 

megjelenik. Az alprogramokat az erre pedagógus továbbképzés keretében felkészített 

pedagógusok végzik. A foglalkozások helyét és időtartamát az iskolaépület-vezetők és az 

általános igazgatóhelyettes rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A 

foglalkozások az elektronikus naplóban kerülnek dokumentálásra. 

Te órád: 

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez igazított, 

szintén délután szervezett foglalkozások. A diákok által szabadon választható, a tanuló 

érdeklődéséhez, az és az iskola lehetőségéhez igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető óra, 

játék, egyéni differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár 

kiscsoportos, akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör szerint stb. szervezett foglalkozások. 

22. Az iskolai könyvtár működési rendje 

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében 

iskolai könyvtár működik. 

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának 

biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, 

melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 

Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros-tanár rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi 

könyvtárakkal: 

 Községi Könyvtár Cece, 

 Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Székesfehérvár, 
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 Fejér megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet könyvtára, 

 Községi Könyvtár Alap. 

Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros 

tanár a felelős. A könyvtáros tanár részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat 

mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek 

javaslatának figyelembe vételével történik. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és 

azok csoportjai. 

22.1 Iskolánk könyvtárának alapfeladatai  

A jogszabályoknak megfelelően – a következők: 

 gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

 az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

 tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára, 

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

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

 a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása, 

 a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, 

szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, részvétel a 

könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
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 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, 

valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 

A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai 

könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 

A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak 

haladéktalanul a könyvtáros-tanár tudomására kell hoznia. 

Az iskolai könyvtár tanítási napokon tart nyitva. Ezen belül a könyvtári dokumentumok 

kölcsönözhetőek. 

A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét 

a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral 

egyeztetniük kell. 

Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek 

kivételével) 2 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő  

egy alkalommal meghosszabbítható. 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők (olvasótermi szolgáltatás 

áll rendelkezésre): 

 kézikönyvek, 

 videó-filmek, 

 kötelező olvasmányok a megfelelő számban a tanórákhoz, 

 ajánlott olvasmányok, 

 folyóiratok. 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 

okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot 

az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben 

kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata 

alapján az iskola igazgatója határozza meg. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 
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Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben 

megbízásos formában – a következő feladatokat látja el: 

 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását 

előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt, 

 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

 megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására, 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számának változását, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó 

vagy újonnan kiadott tankönyveket, 

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

tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára 

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

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra 

kell hozni az iskola honlapján.  

A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása: 

 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell 

venni, 

 a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni, 

 az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket 

szintén nyilvántartásba kell venni, 

A könyvtár szolgáltatásai a következők: 

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

utóbbiak korlátozott számban), 

 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő 

segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) 

kölcsönzése, 
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 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok helybeni 

használata, 

 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása, 

  nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

  tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról. 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe 

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

A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk melléklete 

tartalmazza. 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes. A nyomtatásért és a fénymásolásért 

a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni. 

A könyvtárhasználat szabályai 

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

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

nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, (ez elsősorban a kötelező 

olvasmányokra engedélyezett) ez esetben az engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő 

egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell 

visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az 

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

kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik. 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

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

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

iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

A könyvtárban elhelyezett számítógépet (gépeket) tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje 

alatt szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos! A 
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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. 

23. A tanulói jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásának 

módjai 

23.1 Tanulói jogviszony  

Tanulói jogviszony létesítésének feltételei 

A köznevelési törvény részletesen szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és 

megszűnését. A helyi szabályozást az intézmény pedagógiai programja tartalmazza. 

A tanuló jogainak és kötelezettségeinek teljesítési formái 

Az intézmény megteremti - a köznevelési törvényben biztosított - tanulói jogok 

érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének feltételeit. 

A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény 

házirendje tartalmazza. 

A tanulói jogviszony megszűnése 

Megszűnik a tanulói jogviszonya - tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul harminc 

tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanuló gondviselőjét legalább kettő 

alkalommal, írásban figyelmeztette a mulasztás következményeire 

A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 

Helyi vizsgák: az osztályozó-, javító-, tantárgyi szintfelmérő és különbözeti vizsga. 

A vizsgáztató bizottságokat az igazgató helyettes jelöli ki, melynek elnöke felelős a 

jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és 

a bizonyítványba. A záradékot az igazgató is aláírja. 

23.2 A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

A jutalmazás elvei: 

 A tanulói közösségek, vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, 

tanulmányi munkájában előírt jó eredményeket jutalmazni kell. 

 Az osztályfőnök saját kezdeményezésére vagy pedagógus társa, ill. a tanulók javaslatára 

a tanulót példaként állítja tanulótársai elé kötelessége folyamatos kiemelkedő 
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teljesítéséért, vagy az osztályközösség feladataiban való kiemelkedő tevékenységéért és 

a dicséretet írásban a szülőknek is tudomására hozza. 

 A szaktanár vagy a napközis nevelő saját kezdeményezésére, vagy a csoport tanulóinak 

javaslatára a csoport tanulóját példaként állítja tanulótársai elé kötelessége folyamatos 

vagy kiemelkedő teljesítéséért és a dicséretet írásban a szülőkkel tudatja. 

 Az igazgató saját vagy az iskola bármely pedagógusának kezdeményezésére az iskola 

hírnevét növelő teljesítményéért a tanulót dicséretben részesítheti és erről a szülőket 

írásban értesíti. 

 Az egész éven át tartó példás kötelességteljesítés, kiváló tanulmányi eredmény, 

közösségi aktivitás és feladatteljesítés az osztályozó értekezlet döntése alapján a 

bizonyítványba beírt nevelőtestületi dicsérettel jutalmazható. 

 A helyes közösségi összefogást, a kiváló eredménnyel végzett együttes munkát, a 

kiemelkedő közös erőfeszítéseket valamely dicséretes cél eléréséért, a példamutatóan 

egységes helytállást tanúsító tanulói közösségeket /osztály, napközis csoport, szakkör, 

énekkar, sportcsoport stb./ csoportos jutalomban lehet részesíteni, mely lehet 

kirándulás, táborozás, színház, mozi-látogatás/, az anyagi lehetőségek figyelembe 

vételével. 

 A tanulók jutalmazásában bármely jutalmazási fokozat megismételhető. 

 A dicséreteket a KRÉTA napló óra naplózásánál a megfelelő ikonra kattintva lehet 

bejegyezni. 

 Amennyiben a tanuló írásos dicséretet kap, azt a havi minősítésbe be kell számítani. 

 A munkaközösségek szorgalmazzák, hogy a jutalmazások területén az iskola 

pedagógusai a tanulók dicsérendő megnyilvánulásait egységesen értékeljék. 

23.3  A tanulói távolmaradás, mulasztás igazolása 

A saját hatáskörben szabályozott kérdések: 

Mulasztás: 

 A tanuló tanítási órákról való távolmaradását a KRÉTA naplóba a pedagógus jegyzi 

be. Az osztályfőnök összesíti havonta. 

 A tanuló előzetes engedélyezés nélkül csak indokolt esetben hiányozhat /hatósági 

intézkedés, betegség, közlekedési nehézségek vagy egyéb alapos ok./ 

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetes engedélyt kapott. 

Az előzetes engedélyre jogosultak (engedélyező az igazgató): 
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 Szülő - évente egy hét időtartamra, indokolt esetekben legfeljebb két hét időtartamra. 

 Egyesületek, művészeti iskola. 

 Az iskola pedagógusai - iskolai tevékenységgel összefüggő - iskolán kívüli 

versenyeken való részvétel biztosítása érdekében /sport, tanulmányi, kulturális 

versenyek/. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló beteg volt és ezt igazolja: 

 Félévente összesen 3 napot szülői, ezt meghaladó betegség miatti mulasztást orvosi 

igazolással, az iskolába jövetel után 3 napon belül. (fertőző betegségek esetén orvosi 

igazolással kell tanúsítani, hogy a tanuló egészséges) 

 A tanuló szülője köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek, iskolai 

étkeztetés igénybevétele esetén a napközis nevelőnek, a díjbeszedőnek lehetőleg még 

a hiányzás első napján. A bejelentés elmaradása esetén három nap mulasztás után az 

osztályfőnök a szülővel vegye fel a kapcsolatot a mulasztás felderítésére. 

A mulasztások következtében beállt tudáshiányok, elmaradások pótlása: 

 Az előzetes engedélykérésen alapuló távolmaradás és igazolatlan mulasztás miatti 

lemaradás pótlásáról a szülő köteles gondoskodni. 

 Az egyéb igazolt mulasztás következtében bekövetkező elmaradások pótlásában az 

osztályfőnök, tanító, szaktanár nyújtson segítséget /tanulópár szervezése, 

tanulószobára, korrepetálásra való átmeneti felvétel, stb./. 

 A mulasztások pótlására a mulasztás időtartamától függően a tanuló megfelelő időt kap 

/a mulasztott időtartam fele/. 

Az igazolatlan mulasztások iskolán belüli konzekvenciái: 

 Igazolatlanul mulasztó tanuló kötelességtudata az adott hónapban változónál jobb nem 

lehet. 

A tanulói késések kezelési rendje 

 A digitális napló 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 a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az 

osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az 
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osztályfőnök az igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a 

tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 

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

bekezdésének előírásai szerint történik. 

Tanköteles tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése, 

 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 ötvendik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése. 

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

következményeire. 

Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése, 

 a tizedik 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.  

23.4 A tanuló magatartása 

A magatartás osztályzatának megállapításánál figyelembe kell venni, a tanuló igazolatlanul 

mulasztott óráinak számát is: 

 1 igazolatlan óránál az osztályfőnök szóbeli figyelmeztetést alkalmazhat, ebben az 

esetben a magatartás még lehet példás (5). 

 2-3 óra igazolatlan mulasztás esetén a tanuló írásos osztályfőnöki figyelmeztetést kap 

és magatartása legfeljebb jó (4) lehet. 
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 4-8 óra igazolatlan mulasztásnál a tanuló büntetése osztályfőnöki intés, és magatartása 

változónál (3) jobb nem lehet. 

 8 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a tanuló igazgatói figyelmeztetésben 

részesül, és magatartása csak rossz (2) lehet. 

24. A tanulók vallási, világnézeti kérdésekkel összefüggő jogainak és 

kötelezettségeinek gyakorlási módja és formái 

Az intézmény nevelés és oktatás terén vállalt feladatainak gyakorlása során tiszteletben tartja a 

szülőnek azt a jogát, hogy gyermeke vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő 

oktatásban, nevelésben részesüljön, illetve a tanuló ezen jogait szabadon gyakorolja, ha azzal 

mások jogait nem sérti. 

Az iskola pedagógiai programja biztosítja az ismeretek vallási illetve világnézeti információk 

tárgyilagos és többoldalú közvetítését, úgy, hogy ezen tanítások igazságáról nem foglal állást. 

Az iskola helyi tanterve tartalmazza az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátításához szükséges 

erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmakat. 

Az intézmény térítésmentesen helyet biztosít arra, hogy a tanulók az egyházi jogi személy által 

szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyenek részt. Segíti a szülői igények felmérését 

illetve a szülői nyilatkozatok visszagyűjtését. 

A Köznevelési Törvény 3.§-nak megfelelően az intézmény biztosítja a kötelező hit és 

erkölcstan oktatást. 

25. Az intézmény által elnyert és megvalósított pályázatok megvalósítása, 

fenntartása 

Iskolánk innovatív módon szervezeti, pedagógiai-módszertani és infrastrukturális fejlesztése 

érdekében saját kezdeményezésből, a fenntartó hozzájárulásával részt vesz hazai és uniós 

forrásokból finanszírozott pályázatokon. Ezen pályázatok megvalósítása és fenntartási 

kötelezettségeinek való megfelelés nagyban biztosítja az intézmény folyamatos fejlődését, 

megújulását, az új pedagógiai kihívásoknak való megfelelését. 

26. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 
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 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet. 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 7. § (1) előírásai alapján az iskolai 

tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az iskola 

igazgatója határozza meg. 

Ugyanezen törvény 29. § (3) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása 

megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés 

elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. 

Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői 

szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat.2 A tankönyvellátással, a tanulók 

tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg. 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek 

az egész tanítási év során az iskola tanulói részére elérhetők legyenek (a továbbiakban: iskolai 

tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a 

tanulókhoz történő eljuttatása. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az 

iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül.  

Az iskolai tankönyv-kölcsönzés 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 igazgató – a tankönyvek beszerzési árát 

figyelembe véve – határozatban állapítja meg.  

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé. 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tprt.) 4. § (6) 

bekezdése értelmében a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő 

eljuttatásának megszervezése (a továbbiakban: tankönyvellátás) állami közérdekű feladat, amelyet 

az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (a 

továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül lát el. A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a tankönyvek országos megrendelése, 

beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése a Tprt. 4. § (6) bekezdés 

                                                 
2 Figyelem: ez az egyetlen (véletlenül a jogszabályokban maradt) egyetértési jog, amellyel az 

iskolaszék és a diákönkormányzat az SzMSz készítésekor rendelkezik. 
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értelmében állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó lát el. Az EMMI rendelet 24. § (2) 

bekezdése alapján a Könyvtárellátó közfeladata ellátása érdekében a KIR adatkezelőjével (azaz az 

Oktatási Hivatallal – a továbbiakban: Hivatal) működik együtt, amelynek keretében a Hivatal a 

Könyvtárellátó részére átadja az átadáskor hatályos tankönyvjegyzéket, továbbá a KIR-ben 

szereplő tanulókra vonatkozóan – a Tprt. 8. § (12) bekezdése alapján – a Tprt. 8/B. § (3) 

bekezdésben meghatározott adatokat, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infó tv.) 6. § (1) bekezdés 

a) pontja szerinti állami közérdekű feladat ellátásához szükséges egyéb személyes adatokat, azaz 

összefoglalva 

 a tanuló nevét, 

 diákigazolványának számát, 

 anyja nevét, 

 születési helyét és idejét, 

 oktatási azonosító számát, 

 lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

 nevelésének, oktatásának helyét (feladatellátási hely). 

A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 

Az iskola minden év június 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától – a 

következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni. 

A tankönyvrendelés elkészítése 

A tankönyvfelelős minden év április elkészíti a tankönyvrendelését. A tankönyvrendelésnél az 

iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás 

lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők 

megismerjék.  

Az iskolának legkésőbb június 10-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé kell 

tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az 

iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 
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27. Iskolai átmenetek program  

27.1 Óvoda-iskola átmenet program megvalósítása 

 A tanítók számára óriási felelősség a gyermekek tanításának megkezdése, az 

eredményes nevelő – oktató munka megvalósítása. Az ilyenkor jelentkező feladatok 

végrehajtása meghatározója a gyermek iskolai indulásának, és további fejlődésének. Ez 

megkívánja, hogy az iskolára felkészítés utolsó mozzanatait kellő tudatossággal, és a 

két intézmény feltétlen együttműködésével oldódjanak meg. Arra kell törekednünk, 

hogy a gyermekek fejlődését maradéktalanul biztosítsuk. 

 A gyakorlatban jelentkező nehézségek kiküszöbölésére, kidolgoztuk azokat az 

eljárásokat, amelyek megkönnyítik a gyermekek számára az átállást, a tanítók számára 

a megfigyelési időszak pontosabb, tudatosabb tervezését. Ezek az eljárások, a vizsgálati 

módszergyűjtemény a gyermekek alaposabb megismeréséhez, a megfigyelési időszak 

feladatainak tudatosabb tervezésében segítséget jelentenek az első osztályos 

nevelőknek. „Az óvoda és az iskola együttműködésében érvényesüljön a kölcsönös 

bizalom, egymás munkájának ismerete és megbecsülése. Ez biztosítja az átmenet 

folyamatosságát a gyermekek számára.” 

 Az óvoda és az iskola közös programjai: 

o Látogatás az együttműködő óvodák szervezésében megvalósuló szülői 

értekezleten. 

o Az együttműködő óvodák iskolába készülő csoportjainak meghívása az 

intézménybe. 

o Szülői tájékoztató szervezése az iskolába. A tájékoztató keretében 

kézműves foglalkozás megszervezése a leendő iskolások gyermekek 

számára. 

27.2 Az alsó-felső tagozat közötti átmenet segítése 

  A megfigyelési időszak feladatainak végrehajtása: szeptember első két hete, illetve 

folyamatosan, 

 az információk, ismeretek további pontosítása mérésekkel, 

 a fejlesztés, korrekció megkezdése, 

 a 4. osztályosok megismerése, felmérése. Az átmenet gondjainak enyhítésére irányuló 

eljárás, május hónapban, illetve folyamatosan, 
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 a felsős nevelők tapasztalatainak megismerése. Mérések, információk értékelése, 

elemzése, folyamatosan. 

27.3 Átmenetek program megvalósítása a tanév folyamán 

Október Az óvónők látogatása az első osztályban. 

Az 1. o.-s tanulók megfigyelése, az óvoda iskola átmenet segítése, 

különös tekintettel a HHH-s gyerekekre. 

Értékelő megbeszélés 

Tapasztalatcsere 

November Az óvodai DIFER mérés bevezetése. 

 Hospitálásra épülő együttműködés. Az 5. o.-sok megfigyelése, 

nyomon követésük, az alsó-felső átmenet segítése, különös 

tekintettel a HHH-s gyerekekre.  

Értékelő megbeszélés 

Tapasztalatcsere 

December A DIFER mérések eredményei, tapasztalatai. 

Az iskola érettségi mérés előkészítése 

A leendő 1. osztályos tanító látogatása az óvodában 

Január Helyi mérések. 

Az iskolaköteles óvodások iskolaérettségének felmérése /DIFER-

teszt/. 

Február Nyomon követés. 

A HHH-s gyerekek alsó-felső átmenet tapasztalatainak 

megbeszélése, értékelése a félévi bizonyítványok tükrében. 

„Iskolába hívogató” 

Március A beiskolázás előkészítése. 

Kapcsolattartás. 

Az 5. osztályos tanulók megfigyelése, különös tekintettel a HHH-s 

gyerekekre. A tapasztalatok megbeszélése, az alsó-felső átmenet 

segítése. 

Április Kapcsolattartás. 

Beiratkozás. 

A leendő 1. osztályos tanító látogatása az óvodában. 

Az óvodások megfigyelése, különös tekintettel a HHH-s 

gyerekekre. 

Május Kapcsolattartás. 

Tanító látogatása az óvodában. 

Az óvodások megfigyelése, különös tekintettel a HHH-s 

gyerekekre. 

A leendő 5. osztályos of. látogatása a 4. osztályban. 

Június Az éves tapasztalatok megbeszélése. 

Értékelés az év végi bizonyítványok tükrében, különös tekintettel 

a HHH-s gyerekekre. 
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28. Továbbtanulási program megvalósítása 

A pályaválasztás az egyik legfontosabb állomás a tanuló életében. Az iskolaváltás, az új 

környezet, az új társak, új normarendszer sok fiatalnál okozhatnak megtorpanást, az 

eredmények csökkenését 

Céljaink: 

o Sikeres iskola illetve pályaválasztás segítése. 

o A tanuló az adottságainak legmegfelelőbb iskolába kerüljön. 

o Az átmenet problémáinak csökkentése érdekében alaposabb előkészítő 

munka. 

o Tudatosabb együttműködés a középiskolákkal. 

o Az utókövetés feltételeinek kialakítása 

Továbbtanulásra felkészítő program feladatai: 

o A pályaválasztásnál a legnagyobb motiváló erő a család iskolai végzettsége 

és társadalomban elfoglalt helye. A gyerek jövőképét formálja és segíti, 

hogy célokat tűzzön ki maga elé. Ennek hiányában az iskola felelőssége 

megnő. A gyermeknek alaposan meg kell ismernie önmagát, lehetőségeit 

és segíteni abban, hogy jövőképe legyen és érzelmi – akarati életét 

erősíteni, hogy a kitűzött célt el tudja érni. 

A program szerepe: a komplex személyiségfejlesztés során már korai gyermekkortól 

elkezdődik a felkészítés a sikeres továbbtanulásra. 

A program feladata: 

o 5. 6. osztályban elkezdődik a reális, tudatos énkép kialakításának folyamata 

/alkalmazott dráma - pedagógiai módszerek, sokirányú 

személyiségfejlesztés, használt projekt módszer, kooperatív oktatás, stb. 

o 5. osztálytól a tanulók tudatos felkészítése a sikeres pályaválasztásra, 

motiválás, érdeklődés felkeltése is szerepel a feladatok között. 

o A személyiségfejlesztés mellett fontos, hogy kellő ismeretekkel 

rendelkezzenek a különböző pályák, szakmák, iskolák választékáról: A 

felső tagozaton az osztályfőnöki órákon minden évfolyamon előkerül ez a 

téma. 

o 6. osztálytól kell tudatosan ezekről beszélgetni: osztályfőnöki órák, 

üzemlátogatások, kirándulások során, a számítógépek, az Internet 

segítségével a legújabb lehetőségekről kaphatnak tájékoztatást. 
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o Pályaorientációs napok megszervezése minden tanévben. 

o Prospektusok, kiadványok segíthetnek a szülők tájékoztatásában. 

o A területi Munkaügyi Központ számítógépes programmal segít. 

o Egyéni elbeszélgetések 

o hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel a tanuló segítése 

érdekében-mentori és patrónusi rendszer, 

o a családlátogatásokkal a szülők és a családok nevelési gondjainak 

segítése, 

o pályázatok, ösztöndíj lehetőségek figyelemmel kísérése, elérése (Pl: 

Útravaló ösztöndíj, 

o a megyei pályaválasztási kirándulásra való eljutás lehetőségének 

biztosítása. 

A megfelelő iskolaválasztás érdekében igen szoros kapcsolatot kell a szülők, gyerekek, 

pedagógusok között kiépíteni. A szülők a 8. osztály végén levélben kapnak tájékoztatást a 

középiskolával kiépítendő kapcsolatról / további segítségnyújtási lehetőségekről/. 

A szülőkkel való találkozás alkalmai: 

 pályaválasztási szülői értekezletek, 

 családlátogatások, 

 nyílt órák, 

 spontán beszélgetések. 

Gyermekeink szervezetten részt vesztnek a középiskolák nyílt napjain, az osztályfőnöki órák 

keretén belül videó filmek segítségével a szakmákat ismerhetnek meg. 

29. 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 igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
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 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 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

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

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

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

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

30. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

Az intézmény a fenntartó Dunaújvárosi Tankerületi Központ által kidolgozott és megállapított 

költségvetés alapján részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és 

az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának 

vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az 

intézmény a székhelyén látja el, a fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló 

bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása 

nélkül nem vállalhat. 

Az intézmény székhelyét és tagintézményeit képező épületek és telkek vonatkozásában a 

tulajdonosi jogokat Cece Nagyközség és Alap Község Önkormányzata gyakorolja. Az 

önkormányzatokkal kötött megállapodás szerint az intézmény székhelyét és tagintézményeit 

képező épületeket, a telkeket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, 

felszereléseket, taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerinti használatra az 

Önkormányzat átadta az intézmény számára. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és 

készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik. 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat 

az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. 

Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a fenntartónak, 

az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme nélkül a 

fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani. 
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31. Mellékletek 

31.1 Munkaköri leírás minták 

Igazgatóhelyettes 

A munkakör tartalma 

I. Általános vezetési feladatok 

Működési feltételek 

 Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek 

megteremtésében. Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre álljanak 

a jogszabályban előírt szabályozások. 

Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok 

 Az intézmény alapdokumentumában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben 

észrevételt tesz az iskolaigazgatónál. 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok 

 Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

 Házirenddel kapcsolatos feladatok. 

 Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

 Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 

Adatnyilvántartás, - kezelés 

 Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, 

ennek érdekében közreműködik: 

o a közalkalmazottak személyi adatai, 

o a tanulók személyi adatai, valamint 

o a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 

 Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

 Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában. 

 Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend 

szerint: 
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 gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

 ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat, 

 közreműködik a pályáztatási tevékenységben, 

 irányítja a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat, 

 gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról. 

Továbbképzés, képzés 

 Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 

 Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

 Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget 

észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek 

veszélyeztetettségét tapasztalja. 

Esélyegyenlőség 

 Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 

kidolgozásában és végrehajtásában. 

 Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség 

valamint a tanulói esélyegyenlőségi program érvényesítésében. 

II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

 Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 

 Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

 Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt 

vesz a nevelési év rendjének meghatározásában. 

 A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet 

véleményét. 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 

feladatok 

 Segíti a nevelőtestület vezetését. 

 Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz 

azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 
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 Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző 

tevékenységét. 

 Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 

 Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

 Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart. 

 Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését. 

 Szervezi az Intézményi Tanács működését. 

Döntési, együttműködési feladatok 

 Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden 

olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. 

 Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre 

utasította. 

Együttműködik a 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, 

 diákönkormányzattal, 

 szülői szervezetekkel, 

 a közalkalmazotti tanáccsal. 

Az iskolai oktatás megszervezése 

 Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 

 Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 

 Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 

folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai 

meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

Szakmai ellenőrzés 

 Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése 

megszervezésében. 

 Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező 

foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében. 

Egyéb feladatok 
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 Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 

 Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 

 Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

 Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való 

értesítési feladatok ellátásában. 

 Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 

kapcsolattartást. 

 Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 

 Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek 

megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek 

biztosításában. 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

 foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

 az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

 a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

 eseti helyettesítés, 

 a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

 a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

 az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
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 ellenőrzi a KRÉTA naplókat, anyakönyveket, 

 különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, 

 a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

 a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

 pedagógus-továbbképzésben való részvétel, 

 Személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató megbízása alapján. 
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Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Rendszergazda 

Feladata az intézményben használt számítástechnikai és audiovizuális eszközök 

működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola 

oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a számítástechnika munkaközösség tanáraival 

együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

Munkáját az érvényben lévő jogszabályok betartásával a különböző rendeletek, szabályzatok és 

belső utasítások betartásával köteles ellátni. 

Munkaköri feladatai: 

 Az iskola informatikai rendszer használati szabályzatának előkészítése, kidolgozása 

(ISZ), szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 

javaslatot tesz anyagi lehetőségek ismeretében, új számítás-technikai beszerzésekre, 

fejlesztésekre. 

 Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 

felmérésével kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

 Közreműködik az iskola informatikai eszközeinek fejlesztési koncepciójának 

kidolgozásában, egyidejűleg figyeli az erre vonatkozó pályázati kiírásokat. 

 A pedagógiai munka segítése, a tantárgyi oktatáshoz szükséges informatikai, 

számítástechnikai eszközök, berendezések zökkenőmentes felhasználásának 

biztosítása, koordinálása. 

 Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. 

 Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a számítástechnikai rendszer 

üzemeltetőjével. 

 Az oktatáshoz szükséges informatikai hálózatok definiálása, jogosultságok kiadása. 

 Az iskolai számítástechnikai géppark működésének felügyelete. 

 Az oktatáshoz használt szoftverek jogtiszta állapotának megőrzésének és 

archiválásának felügyelete. 

 Felügyeli az iskola és a külső kapcsolatai között folyó elektronikus információáramlás 

műszaki feltételeit. 

 Gondoskodik az eszközök nyilvántartási számáról, gyártási típusáról, gyártási, 

beszerzési évének, garanciális idejének pontos vezetéséről, leltári számmal való 

megjelöléséről. 
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 Az általa használt eszközök működéséért és leltár szerinti meglétéért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 A karbantartási és javítási feladatok sorrendjét jóváhagyatja, az anyagbeszerzést 

engedélyezteti. 

 Felelős az azonnali, illetve a lehetőleg rövidebb időn belüli hibaelhárításért, a 

munkakörén belül használt, kezelt, karbantartott gépek üzemzavarmentes 

működtetéséért. 

 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. 

 Segíti az eszközök rendeltetésszerű használatát a szaktantermekben, osztályokban. 

Legalább 2 nappal előbb bejelentett igény szerint segítséget nyújt a nevelőknek az 

összetettebb eszközök kezelésében. 

 Az iskolavezetésnek naptári év november 1-ig pontos helyzetképet ad az 

eszközállományról. Javaslatot tesz a selejtezésre. Előterjesztést készít a következő évi 

beszerzésekhez. 

 Részt vesz az iskola leltározási munkájában (berendezés, felszerelés), majd a 

leltárfelvételt követő egyeztetési munkába. 

 Elvégez minden olyan feladatot, amely az iskola érdekeit képviseli, melyekkel felettesei 

esetenként megbízzák. 

 Kapcsolattartás a titkárság dolgozóival. 

 Részt vesz az évenként megtartandó tűz- és balesetvédelmi oktatáson és az ott 

elhangzottakat kötelezően betartja, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik. 

 Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani. 

 Személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 
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igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Iskolatitkár 

A munkakör célja: 

 Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása 

 Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció 

ellátása 

 A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. 

Az iskolatitkár a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával 

látja el. 

Részletes szakmai feladatok 

 Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok kezelési rendjét és a határidő 

betartását. 

 Végzi a hivatalos levelezés lebonyolítását, figyelemmel kíséri az elektronikus leveleket. 

 Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási 

szabályokat. 

 Ellátja a postázási feladatokat, az adminisztrációs, szervezési munkákat. 

 Kezeli az intézmény munkavállalóinak rábízott személyi anyagát. 

 Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 

 Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 

 Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 

 Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában. 

 Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat. 

 Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismereteket megszerzi és alkalmazza. 

 Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit. 

 Elvégzi a továbbtanulásokkal kapcsolatos adminisztrációt. 

 Vezeti az iskolai balesetekkel kapcsolatos nyilvántartásokat. 

 Az iskolaorvosnak segít az adminisztráció elkészítésében. 

 Megrendeli az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat. 

 Elvégzi a mindenkor szükséges, esedékes irattári, irattározási munkákat. 

 Közreműködik a KIR-rel és egyéb informatikai rendszerekkel kapcsolatos 

adatszolgáltatások teljesítésében. 

 Ellátja a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási feladatokat 

az OKTIG rendszeren keresztül. 
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 Az intézményvezető utasításra ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos feladatot. 

 Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

 Elvégzi a KRÉTA adminisztrációs rendszerbben a tanulói, pedagógusi adatok 

ellenőrzését, javítását. 

 Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő 

mennyiségben rendelkezésre álljanak. 

 Az E-TANKER rendszeren keresztül elkészíti az igénybejelentőket a megfelelő 

mellékletekkel együtt. 

 A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik azok időben történő 

visszajuttatásáról a fenntartó felé. 

 Amennyiben az intézményhez érkezik számla, abban az esetben a kötelező 

mellékleteivel együtt azonnal elküldi a Tankerület részére. 

 Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát. 

 Személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

Munkaügyi feladatai részeként: 

 új felvétel esetén előkészíti a munkaszerződéseket az igazgatóval történő egyeztetést 

követően, 

 kiállítja az adatfelvételi lapot, elkészíti a személyi anyagot, gondoskodik arról, hogy a 

bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a biztosítotti bejelentéshez, 

 munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetetést követően 

előkészíti a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a fenntartó részére, 

 előkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, 

dokumentumok elkészítéséről, 

 havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes 

dokumentumokat, szabadságengedélyeket, majd ezeket megküldi a Tankerület részére, 

 folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását, 

 gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról, 

 havonta elkészíti a munkába járás, kiküldetés elszámolásához szükséges 

nyomtatványokat, 

 minden hónap 5-éig elküldi az Állománytáblát, még akkor is, ha nincs benne változás, 

 részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének lebonyolításában, 

 megrendeli, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket. 
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A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Tanár/Tanító 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése. 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása 

 megtartja a tanítási órákat, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik, 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti 

túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles 

a munkahelyén tartózkodni, 

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály 

elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a digitális naplót, nyilvántartja 

az óráról hiányzó vagy késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot 

(de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának, 

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a 

témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt 

időpont előtt tájékoztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 

kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. 

feladataira, 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a szakmai munkaközösség 

megbeszélésein és értekezletein, 
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 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján 

szervezi meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai 

méréseken, 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt 

bízták meg a feladattal, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 

tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az 

igazgatóhelyetteshez eljuttatja, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 

kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, 

stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, 

versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, mozilátogatásra, stb. 

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 a havi értekezletet megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,  

 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, 

akkor erre a tényre az értekezlet előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát 

megindokolja, 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók 

versenyre való kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, 

 személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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2. Különleges felelőssége 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos 

információkat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve az 

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Testnevelő 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése, szemléletük formálása. 

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 igazgatónak, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles 

a munkahelyén tartózkodni, 

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály 

elhagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb 

helyiségekben a tanulókkal felszedeti a szemetet, 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

 tanítási óráit a tanítási órát követően bejegyzi a KRÉTA naplóba, 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, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a szakmai munkaközösség 

megbeszélésein, az iskola rendezvényein, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai 

méréseken, 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti napon 

bízták meg a feladattal, 
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 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 tanulmányi versenyeket, 

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, 

versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb. 

 kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 a munkaértekezletet megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha 

a tanuló lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, 

akkor erre az értekezlet előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát 

megindokolja, 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség 

esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét, 

 a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és 

munkavédelmi tájékoztatást, 

 személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Osztályfőnök munkaköri leírása 

A főbb tevékenységek összefoglalása: 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, 

stb. feladataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján 

szervezi meg, 

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, 

bizonyítványok, stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői közösséggel, az osztály 

diákönkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi 

rendes diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a munkaértekezletet megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók 

magatartás és szorgalom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 részt vesz osztálya műsorának előkészítő munkálataiban, 

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti 

osztálya tanulónak a középfokú tanulmányokra történő jelentkezését, 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 
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 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az igazgatóhelyettesnek a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, 

az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitális naplóba, 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak 

változását, 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, 

az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

1. Ellenőrzési kötelezettségei 

 november, január és április hónap 5. napjáig ellenőrzi a digitális napló osztályozó 

részének állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az 

igazgatóhelyettesnek, 

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

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket, 

 a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén, 

 az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a 

tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

 az értekezlet 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. 

2. Különleges felelőssége 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy 

az igazgatónak, 

 személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 
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A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Munkaközösség vezető 

A munkaközösség vezetőt az Igazgató jelöli ki a nevelőtestület javaslata alapján. 

Feladata: 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően: 

 az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves 

programjának összeállítása, 

 az osztályokban folyó szaktárgyi tanítás elemzése (különösen a pályakezdő és új 

kollégáknál), 

 helyi szakmai, pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálása, 

 az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése, 

 javaslattétel a nevelési értekezletek témáira, 

 a tanulmányi versenyek ügyeinek intézése, 

 nyílt napok szervezése, 

 az előzetes tantárgyfelosztás véleményezése, 

 az álláshelyre jelentkező dolgozók alkalmazásának véleményezése, 

 új dolgozók betanításának segítése, 

 a módszertani eszköztár, különös tekintettel a kompetencia alapú nevelés, és a KAP által 

támogatott módszertan szakmai részének őrzése, az új munkaközösségi tagokkal való 

megismertetése, 

 a munkaközösségi tagok feladatainak és felelősségének meghatározása. 

Felelős: 

 alkotó együttműködés megvalósításáért – a tennivalók koordinálásáért – a szülői 

közösséggel, más munkaközösségekkel, óvodával, alsó és felső tagozattal az intézményi 

vagyon védelméért (takarékosság), 

 tantárgyi követelmények összehangolásáért (alsó-felső), 

 az alsós munkaközösségek vezetői az óvodák, iskolák látogatásának szervezéséért. 

Köteles: 

 összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítésére félévkor/év végén az Igazgató 

részére, 

 személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 
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A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Gyógypedagógus 

A gyógypedagógus iskolánk pedagógusa, aki habilitációs órákon segíti a sajátos nevelési igényű 

tanulók lemaradásának enyhítését, megvalósítja fejlesztésüket. 

Részletesen: 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, módszertani útmutatást ad az integráló 

pedagógusoknak az ellátandó feladatok tekintetében, 

 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására, a tanuló elhelyezésére az osztályteremben, a szükséges 

eszközök beszerzésére, 

 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, 

 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, 

 együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, javaslatait, észrevételeit, 

 egyéni fejlesztési terveket készít, melynek alapján terápiás fejlesztő tevékenységet végez 

a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon, a rehabilitációs fejlesztést szolgáló 

órakeretben, melynek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, ép funkcióira, 

 a tanulók eredményeiről tájékoztatja a vezetőséget, különös tekintettel a negatív 

változásokra, 

 figyelemmel kíséri az általa fejlesztett diákok szakértői véleményének hatályosságát, 

felügyeli a következő vizsgálatokhoz szükséges felterjesztéseket, javaslatot tesz a 

szükséges lépésekre a vezetőség felé, 

 figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, ezek alapján javaslatot tesz a vezetőség 

felé a szükséges lépésekről, 

 személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Könyvtáros 

Feladata: 

 Az iskola oktató - nevelő munkáját a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott 

információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával és szolgáltatásával segítse. 

 Munkáját az Igazgató irányításával, ellenőrzésével és támogatásával végzi. 

 Fokozottan ügyel a pedagógusok szakirodalmi ellátására, különös tekintettel az interaktív 

tananyagokra, és a kompetencia alapú nevelés módszertanára. 

 A megjelenő kiadványokról tájékozódik. 

 A beszerzéseknél konzultál a munkaközösségek vezetőivel (tagjaival), figyelembe veszi 

az iskola vezetőségének javaslatait. 

 A beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezés után azonnal a könyvtári 

szabályzatban meghatározott módon nyilvántartásba veszi. 

 Rendszeresen (évenként) állománygyarapítást végez. A felesleges, elhasználódott, 

tartalmilag elavult műveket a rendeleti előírásoknak megfelelően törli az állományból. 

 Állományellenőrzés: rendeleti előírás szerint, az Igazgató utasítására előkészíti a 

leltározást, (raktári rend, raktári katalógus ellenőrzése, leltározási ütemterv elkészítése), 

valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában. 

 Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. 

 Kölcsönzés: a működési szabályzatban meghatározott módon. 

 Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat vezet. 

 Rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről (pl. faliújság). 

 Az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat - nevelési értekezlet, évfordulós 

események, tanulmányi verseny, vetélkedő, stb. - ajánlójegyzék összeállításával segíti. 

 Kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, a munkaközösség vezetőkkel, a szaktanárokkal. 

 Szakmai kapcsolatot tart a helyi (közművelődési) könyvtárral. 

 Bibliográfia készítése. 

 Irodalomkutatást végez. 

 Felkészülés a foglalkozásokra. 

 Egyéni továbbképzés. 

 Továbbképzésen, tapasztalatcserén vesz részt. 

Felelős 

 A nyilvántartások naprakész állapotban tartásáért. 
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 A könyvtár rendeltetésszerű használatáért. 

Köteles: 

 Rendkívüli eseményeket az igazgatóval tudatni. 

 Személyi adataiban történő változást az igazgatónak jelenteni. 

 Távolmaradásáról az igazgatót értesíteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Napközis nevelő 

A Közoktatási Törvényben foglaltakon túlmenően 

Feladata: 

 A tanítási órák végeztével gondoskodik a tanulók étkeztetésének lebonyolításáról a 

kultúrált étkezés, viselkedés és személyi higiénia szabályainak betartásával. 

 Az ebédeltetés, a tanórák közti szabadidőben ellátja a csoportja felügyeletét. 

Gondoskodik szabadidejük tartalmas és színvonalas eltöltéséről. 

 Ellátja a napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatását, ennek érdekében heti 

foglalkoztatási tervet készít. 

 KRÉTA naplót pontosan vezeti. 

 A tanulók személyiségfejlődésének nyomon követése, a gyermeki jogok tiszteletben 

tartásával. 

 A problémás magatartású tanulók részére az osztályfőnökkel, munkaközösség 

vezetővel személyiségfejlesztő program készítése. 

 Javaslat tétele a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelésére. 

 A tanulók napköziből való távozását biztosítani a szülők által adott nyilatkozatok 

alapján. 

 Az iskolai rendezvényeken részt venni. 

Felelős: 

 a foglalkoztatási terv keretében a tanulók a másnapi felkészülésének biztosításáért, 

 az önálló és módszeres tanulás megismertetéséért, 

 a felkészüléshez szükséges segítségnyújtásért, 

 az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséért, 

 a házi feladatok rendszeres ellenőrzéséért, 

 a szóbeli feladatok tanulóktól való kikérdezéséért, szükség esetén a gyakoroltatásáért, 

egyéni megsegítéséért, 

 a gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében való korrepetálásáért, 

 a tanulókat tanító pedagógusokkal való rendszeres együttműködéséért. 

Köteles: 

 Az általa átvett eszközöket megőrizni, ezekért hiány esetén anyagi felelősséggel 

tartozik. 

 Személyi adataiban történt változást az igazgatónak jelenteni. 
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 Távolmaradásáról az igazgatóhelyettest vagy az igazgatót időben értesíteni. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Tanulószobás nevelő 

Heti munkaideje hétfőtől-péntekig az órarendhez igazodóan átlagosan 13.00-tól 16.00-ig tart. 

Fennmaradó óraszámában a tantárgyfelosztás szerinti szaktárgyi munkát végez. 

Feladatai: 

 gondoskodik a diákok szabadidejének tartalmas és színvonalas eltöltéséről, 

 ellátja a tanulószobás tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatását, 

 biztosítja a tanulószobás tanulók részére a másnapi felkészülést, 

 megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást, 

 szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez, egyéni segítségnyújtással, 

 gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről, 

 a szóbeli feladatokat a tanulóktól meghallgatja, szükség esetén elemzéssel segíti az 

elmélyülést 

 rendszeresen együttműködik a tanulókat tanító pedagógusokkal, 

 a KRÉTA naplót pontosan vezeti, 

 javaslatot tesz a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelésére. 

Felelős: 

 a tanulók személyiségfejlődésének nyomon követéséért, a gyermeki jogok tiszteletben 

tartásáért, 

 a problémás magatartású tanulók részére az osztályfőnökkel, munkaközösség vezetővel 

személyiségfejlesztő programot készít, 

 biztosítja a tanulók tanulószobáról való távozását a szülők által adott nyilatkozatok 

alapján. 

Köteles: 

 kötelezően részt venni az iskolai rendezvényeken, 

 tanítási időn kívül - a tanév programjának megfelelően - szakmai tanácskozáson, 

 értekezleten megjelenni, 

 személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak jelenteni, 

 távolmaradásáról az igazgatóhelyettest időben értesíteni, 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Informatika tanár 

Feladata és hatásköre: 

A Köznevelési Törvényben foglaltakon túlmenően: 

 Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenet készíteni, az iskola helyi 

tantervétfigyelembe véve, és azt digitálisan átküldeni, majd a tanév folyamán fejlesztett 

tanmenetét év végén ismét átküldeni. 

 A tanítási órákra felkészülni (az írásbeliség csak a kezdő nevelőknél kötelező), a 

módszertani és tanulásszervezési változatosságot követni. 

 Segíteni a munkaközösségben folyó munkát. 

 Szaktárgyi óráin szóban és írásban értékelni a tanulók személyes előmenetelét. 

 A szülői panaszfelvétel, átadás, megoldásban közreműködni. 

 Új tantárgy esetén a sajátos tanulási módszereket a tanulóknak megtanítani. 

 A szakjához kapcsolódó egyéb iskolai feladatokat,- versenyek szervezése, tájékoztatás 

elősegítése a médiákban, jó arculat teremtése az iskolában, informatikai segítségnyújtás 

az oktató- nevelő munkához a vezetőknek és tanártársaknak-, az igazgató kérésére 

végrehajtani. 

 Technikai segítséget nyújtani a rábízott eszközök iskolai alkalmazásában – 

számítógépek, digitális tábla, projektor stb. 

Felelős: 

 Írásbeli és szóbeli munkájára gondot fordítani. 

 A tanulók munkáját, a megértettségi fokot folyamatosan ellenőrizni. 

 A tanulók számára a témazáró dolgozatot előre jelezni. 

 A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozni és jelezni az esetleges hiányokat. 

 A házi feladatot kijavítani, vagy közösen javíttatni és értékelni a tanulókkal. 

 Törekedni a diákság info-kommunikális kultúrájának fejlesztésére az órákon, és 

számítógépes, interneten végezhető feladatok, valamint egyéb technikák segítségével. 

Köteles: 

 Ügyeletet, helyettesítést vállalni és a rábízott feladatot ellátni. 

 Személyi adataiban történt változást (név, lakcím) az Igazgatónak azonnal jelenteni. 

 Távolmaradása esetén időben, előre értesíteni az igazgató helyettest vagy igazgatót és 

gondoskodni arról, hogy a tanmenet, a tankönyv, a helyettesítő nevelő rendelkezésére 

álljon. 



 109 

 Részt venni az iskolai rendezvényeken, szakmai tanácskozáson, értekezleteken. 

A fentieken kívüli feladatai: a nem megjelölt- eseti, soron kívüli- feladatok megoldása, az 

igazgató/igazgatóhelyettes megbízása alapján. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Takarító 

Munkáját az intézményvezető/tagintézmény-vezető és iskolatitkár közvetlen irányításával 

végzi, munkabeosztását is ők határozzák meg. Heti munkaideje 40 óra/napi 8 óra, melyet 

osztott munkarendben tölt le. 

Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, irodahelyiségeket, 

padlózatukat felmossa, illetve ha napközben beszennyeződött tisztításáról 

gondoskodnia kell, 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket, 

 naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség 

szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket, 

 mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az 

épület állandó tisztán tartását, 

 a takarítási tevékenységbe beletartozik: ajtók, ajtófélfák, ablakpárkányok, berendezési 

tárgyak, táblák, képek, lámpák, villanykapcsolók, radiátorok, ablakok portalanítása, 

lemosása, pókhálózása, 

 napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és 

területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét, 

 napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli 

esetben az asztalok lapját fertőtleníti és szárazra törli, 

 kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtőedény rendszeres 

ürítése, tisztítása, 

 szükség szerint porszívózza a szőnyegeket, 

 szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat, 

 elvégzi az iskola takarításánál, festésénél, rendezvényeinél, selejtezésénél, 

leltározásnál a takarítási feladatokat, 

 ügyel a munkaterületén a vízcsapok elzárására, feleslegesen világító 

eszközök kikapcsolására, a nyitott ablakok bezárására, 

 nagytakarítást végez a nyári (téli és tavaszi) szünetben, elvégzi az épületek súrolását, a 

függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását, 

 a nagytakarítások időszakában az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását, a 

feladatokat, amelyek a napi munkájához tartoznak, 
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 a nagytakarítások alkalmával a szokásosnál alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, 

amelyek napi munkájához tartoznak, 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a 

biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség 

esetén a intézményvezetőnek/tagintézmény-vezetőnek, 

 a tisztítószereket és egyéb anyagokat zárt szekrényben helyezi el és pontos 

nyilvántartást vezet róla. 

Kötelezettségei: 

 köteles a munka-és tűzvédelmi előírásokat betartani, 

 köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal 

jelenteni a karbantartónak, ill. az iskola vezetőjének, 

 érkezését és távozását jelenléti íven vezetni, 

 a tudomására jutott titkot megőrizni, 

 jelen munkaköri leírásban nem szabályozott, de képességeinek és végzettségének 

megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni, 

 intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés alapján 

túlmunkát végezni, 

 köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt 

pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni, 

 a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során 

az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelőséggel tartozik, 

 kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat 

legjobb tudása szerint végezni. 

Egyéb kötelezettségei: 

 Betegsége vagy akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát 

aznap délelőtt 12 óráig jelentenie kell közvetlen felettesének, 

 munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak felettese engedélyezheti, 

 szabadság igényét két munkanappal előtte jelzi. 

A munkáltató kötelezheti a munkaköri leírásban nem megnevezett egyéb munkák elvégzésére, 

ha a munka összefügg az intézmény működésével és elvégzése nem ártalmas az egészségre. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Járandósága 
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 A Kjt. alapján meghatározott besorolás szerinti illetmény. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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Karbantartó 

Munkáját a tagintézmény-vezető és iskolatitkár közvetlen irányításával végzi, munkabeosztását 

is ők határozzák meg. Heti munkaideje 40 óra/ napi 8 óra. 

Munkaköri feladatai: 

 Biztosítja az iskola zavartalan üzemeltetését. Ennek érdekében minden reggel bejárja az 

épületet, a szükséges javításokat elvégzi a tanítás megkezdéséig. 

 Elvégzi az oktatás céljait szolgáló berendezések, felszerelések karbantartását. 

 A karbantartási munka kiterjed az épületben lévő bútorok, /székek, asztalok, 

szekrények, stb./ szemléltető eszközök, tornaszerek és egyéb berendezési és felszerelési 

tárgyak javítására. 

 A karbantartási munka kiterjed még kisebb villanyszerelési, és vízszerelési 

munkálatokra is. Pl. égő, neon csere, kapcsolók, konnektorok felszerelése, vízvezeték 

meghibásodás elhárítása stb. 

 Mosdók, WC-k, zuhanyzók, csapok, lefolyók karbantartása, javítása. 

 Nyílászáró szerkezetek javítása, cseréje, kulcsok pótlása. 

 Elektromos hálózatról működtetett gépek biztonsági előírásainak betartása. 

 Villanytartozékok állapotának állandó ellenőrzése, meghibásodás esetén javítása. 

 Egyéb kisebb javítási munkák elvégzése. 

 Az iskola épületének és berendezéseivel kapcsolatos karbantartási feladatok elvégzése. 

Az elvégzett munkát naplózza, aláírással elismerteti. A felhasznált karbantartó és 

javító anyagokkal elszámol, munkavégzése során a gazdaságossági és takarékossági 

szempontokat betartja. 

 Munkája során a berendezési tárgyak szükségszerű, azonnali javításán van a hangsúly, 

da a költségvetési gazdálkodásban előírt pontossággal, tartalommal és formában a helyi 

vezető felé el kell számolnia a felhasznált, beépített anyagokkal. 

 A műhely berendezési, felszerelési anyagai, szerszámai, eszközeiért fegyelmi és anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 A műhelyfelszerelést folyamatosan rendben tartja. 

 A szaktudását meghaladó meghibásodást soron kívül jelenti. 

 Javító munkájához szükséges anyagok beszerzéséhez soron kívül igénylést nyújt be az 

iskola vezetőjének. 
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 Kisebb anyagbeszerzési feladatokat – szakértelme miatt – az 

intézményvezető/tagintézmény-vezető/iskolatitkár utasítására személyesen lát el. 

 Elvégzi a fentieken kívül az iskola takarításánál, festésénél, rendezvényeinél, 

selejtezésnél, leltározásnál a raktárosi, anyagmozgatási feladatokat. 

 Tisztán és rendben tartja az udvart, sportudvart, szükség szerint elvégzi a fűnyírást, 

udvari játékok rendszeres ellenőrzését, karbantartását elvégzi. 

 Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti - 

tűzrendészeti előírásokra. Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles javítani. 

 Felszereli az oktatási tárgyakat. 

 Az intézményben hibabejelentő füzet van rendszeresítve, amelybe az észlelt hibákat a 

dolgozók beírják, és ezeket ki kell javítani. A karbantartó füzetet az iskolatitkár ellenőrzi, a 

karbantartó munkanaplóján keresztül. 

 Fűtési idényben a fűtés folyamatos biztosítása, kazánok, szerelvények ellenőrzése, 

minden munkanapon. 

 Naponta köteles az épületben lévő fűtőtesteket ellenőrizni, beszabályozni. 

 Fentieken kívül elvégzi mindazt a munkát, ami az iskola érdekeit, az oktatást 

szolgálják, és amelyeket közvetlen felettesei elrendelnek. 

Kötelességei: 

 Köteles a munka –és tűzvédelmi előírásokat betartani. 

 Köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal 

jelenteni az iskola vezetőjének. 

 Érkezését és távozását jelenléti íven vezetni. 

 A tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni. 

 Az intézményre vonatkozó munka-, és tűzvédelmi szabályokat, továbbá az intézményi 

egyéb szabályzatokban a reá irányadó rendelkezéseket, a munkavégzéshez szükséges, 

mindenkori érvényes vonatkozó jogszabályok előírásait betartani és betartatni. 

 Jelen munkaköri leírásban nem közvetlenül szabályozott, de képességeinek és 

végzettségének megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni. 

 Intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés alapján 

túlmunkát végezni. 

 Köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a 

munkaidőt pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni. 
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 A munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során 

az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

 Kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat 

legjobb tudása szerint végezni. 

Egyéb: 

 Betegsége vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó 

munkatársát. 

 Akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24 órán 

belül jelentenie kell közvetlen felettesének. 

 Törvény szerinti szabadságát egyezteti és engedélyezteti felettesével. 

 Munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak a felettese engedélyezheti. 

 Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt 

feladatot, amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei 

megbízzák. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Dátum: 

…………………………….. 

         munkáltató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, munkámat az abban 

foglaltak alapján végzem. 

Dátum: 

…………………………….. 

          munkavállaló 
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31.2 Könyvtárhasználati szabályzat 

A könyvtár használóinak köre 

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

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik 

használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső 

nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

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

megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. 

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri: 

 név (asszonyoknál születési név), 

 születési hely és idő, 

 anyja neve, 

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

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az 

intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató 

tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó 

kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. 

Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az 

olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a 

végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után 

törlésre kerülnek. 

A könyvtárhasználat módjai 

 helyben használat, 

 kölcsönzés, 

 könyvtárközi kölcsönzés, 

 csoportos használat. 

1. Helyben használat  

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

 a kézikönyvtári állományrész, 
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 a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, 

muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok). 

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

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 

 az információk közötti eligazodásban, 

 az információk kezelésében, 

 a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

 a technikai eszközök használatában. 

2. Kölcsönzés 

 A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni. 

 Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel 

szabad. 

 A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik. 

 A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető 

dolgozóknak egy hónap időtartamra, tanulóknak két hétre. A kölcsönzési határidő egy 

– indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható újabb két hétre. A több 

példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása 

szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 

 A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, amely után a 

dokumentumokat késve visszahozó tanulók dokumentumonként és munkanaponként 10 

Ft késedelmi díjat fizetnek a könyvtárnak, amely díjak összegét a könyvtár a tanév 

végén könyvtári dokumentum vásárlására fordítja. A könyvtárral szemben fennálló 

türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe. 

 Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig 

a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat 

vissza kell szolgáltatni. 

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

dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 

 Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel 

kapcsolatos szabályokat az SZMSZ melléklete tartalmazza. 
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 Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot 

az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más 

művel pótolni. 

 A könyvtár nyitva tartási ideje minden tanévben változhat, a nyitvatartási időt a 

könyvtáros határozza meg. Köteles azt a könyvtár ajtajára kifüggeszteni. 

3. Könyvtárközi kölcsönzés 

A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk. 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű 

kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, 

más esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség. 

 A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia 

kell a térítési díj vállalásáról. 

4. Csoportos használat 

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

osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, 

foglalkozásokat tarthatnak. 

 A szakórák, foglalkozások megtartására előzetes egyeztetés után kerül sor. 

 A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához, vagy ő tartja 

meg a szaktanár jelenlétében egyeztetés alapján. 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

 információszolgáltatás, 

 szakirodalmi témafigyelés, 

 irodalomkutatás, 

 ajánló bibliográfiák készítése, 

 internet-használat, 

 fénymásolás (a szerzői jogok figyelembe vételével). 
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31.3 Katalógusszerkesztési a tankönyvtári szabályzat  

A könyvtári állomány feltárása 

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

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

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

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

 raktári jelzet, 

 bibliográfiai és besorolási adatokat, 

 ETO szakjelzeteket, 

 tárgyszavakat. 

A dokumentumleírás szabályai 

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

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

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

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

ugyanazok szabályok érvényesek. 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat, 

 szerzőségi közlés, 

 kiadás sorszáma, minősége, 

 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve, 

 oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret, 

 sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám, 

 megjegyzések, 

 kötés: ár, 

 ISBN szám. 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

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

 cím szerinti melléktétel, 
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 közreműködői melléktétel, 

 tárgyi melléktétel. 

Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi 

művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 

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

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

Az iskolai könyvtár katalógusa 

A tételek belső elrendezése szerint: 

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

 tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus), 

Dokumentumtípusok szerint: 

 könyv. 

Tankönyvtári szabályzat 

Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény, 

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

valamint   az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

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

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

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

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

Könyvtárellátó Nonprofit Szervezet honlapján (KELLO). 

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 

http://www.tankonyv.info.hu/
http://www.tankonyv.info.hu/
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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. 

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…………….-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

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

aláírásommal igazoltam.   

• ………….  június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 

tankönyveket  

• A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy 

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

végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni.  

      

Sorszám Aláírás Osztály  

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. 

A tankönyvek nyilvántartása 
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Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tartós tankönyvek” elnevezéssel kezeli az ingyenes 

tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket. 

Évente leltárlistát készít: 

 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos), 

 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása  lehetséges (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. 

Kártérítés 

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

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. 

Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig 

használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os, 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os, 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os, 

 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

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

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. 

Módjai: 

1. ugyanolyan könyv beszerzése, 

2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára. 

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

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

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott 

kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével 

kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 
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32. Záró rendelkezések 

32.1 A SZMSZ hatálybalépése 

A SZMSZ 2019. november 11. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. 

32.2  A SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, 

az intézményi tanács, ennek hiányában az iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék, ennek 

hiányában a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

Kelt: Cece, 2019. év november hónap 11. nap 

............................................. 

megbízott intézményvezető 

P.H. 
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32.3  Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2019. év november 

hó 11. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta. A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai 

tankönyvellátás megszervezése, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 

vonatkozásában a diákönkormányzat egyetértési jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel 

egyetért. 

Kelt: Cece, 2019. év november hónap 11. nap 

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

Sohárné Bali Mária      Kaszás Ivett 

cecei Diákönkormányzat vezetője     alapi Diákönkormányzat vezetője 
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A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács 2019. év november hó 11. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési 

jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

Kelt: Cece, 2019. év november hónap 11. nap 

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

Szabóné Várady Katalin 

      Intézményi Tanács képviselője 
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A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet (közösség) 2019. év november hó 11. 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői Közösség 

véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta. A tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai 

tankönyvellátás megszervezése, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 

vonatkozásában a szülői szervezet egyetértési jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel 

egyetért. 

Kelt: Cece, 2019. év november hónap 11. nap 

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

Somogyi Tiborné     Sabankóné Szabó Éva 

    cecei Szülői Közösség vezetője         alapi Szülői Közösség vezetője 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2019. november 11. 

napján tartott értekezletén elfogadta. 

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

Csajtainé Szabó Ágnes        Horváth Anikó 

        hitelesítő nevelőtestületi tag         hitelesítő nevelőtestületi tag 

           Cecei Általános Iskola    Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája 

 













 

 

  

ADATKEZELÉSI 

SZABÁLYZAT 
Cecei Általános Iskola 

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája 

2019 



1 

 

Tartalom 

1. Szabályozás alapja és célja .................................................................................................. 3 

1.1. Jelen szabályzat kiemelt céljai az alábbiak: .................................................................... 3 

1.2. Adatkezelő adatai ............................................................................................................ 4 

1.3. A szabályzat személyi hatálya ........................................................................................ 4 

1.4. A szabályzat tárgyi hatálya ............................................................................................. 5 

2. Az adatkezelési tevékenység általános alapelvei ............................................................... 5 

3. Az adatkezelési tevékenység jogalapjai .............................................................................. 6 

4. Alapvető fogalmak ............................................................................................................... 6 

5. Adatkezeléssel érintettek jogai ............................................................................................ 9 

5.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására ........................ 9 

5.2. Törlés és elfeledtetés joga ............................................................................................. 10 

5.3. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog ................................................................................ 11 

5.4. Az érintett személyek tiltakozási joga .......................................................................... 11 

5.5. Tájékoztatás az adatkezelés szabályairól ...................................................................... 12 

5.6. A bírósági jogérvényesítés/panasztétel lehetősége ....................................................... 12 

6. Adatkezelő feladatai és kötelezettségei ............................................................................. 12 

7. Adatvédelmi incidensek kezelése ...................................................................................... 13 

7.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése ............................................................................ 13 

7.2. A bejelentés kivizsgálása és az incidens kezelése ........................................................ 13 

7.3. Az incidens nyilvántartása ............................................................................................ 14 

8. Adatvédelmi tisztviselő ...................................................................................................... 15 

9. Az adatkezelés technikai lebonyolítása ............................................................................ 16 

9.1. Adattárolás, adatőrzés, adathozzáférés, lehetőségei ..................................................... 16 

9.2. Kezelt adatok kiadása .................................................................................................... 17 

9.3. Kiadott adatok biztonságáért való felelősség ................................................................ 17 

9.4. Az adatkezelési jogkörök .............................................................................................. 17 

9.5. Elektronikus levelek kezelése ....................................................................................... 17 

9.6. Kéretlenül keletkező adatok kezelése ........................................................................... 18 

9.7. Adatok törlése/iratok selejtezése ................................................................................... 18 

9.8. Kutatási célú megkeresésekkel kapcsolatos adathozzáférés ......................................... 18 

9.9. Harmadik személy megkeresésére történő adatkezelés ................................................ 18 

9.10. A tanulókról készült fotók és egyéb képek és videók ................................................. 19 



2 

 

9.11. Iskolai szervezésű és iskolai támogatást élvező magánszervezésű utak, kirándulások 

adatkezelési alapelvei........................................................................................................... 19 

9.12. Rendezvényekre, iskolai programokra történő jelentkezések adatai .......................... 20 

9.13. Tanulmányok alatti vizsgákkal, érettségi vizsgákkal kapcsolatos adatok .................. 20 

9.14. Honlapon és egyéb on-line felületeken tárolt adatok .................................................. 20 

9. 15. Általános és önkéntesen szolgáltatott tanulói adatok, versenyeredmények adatkezelése

.............................................................................................................................................. 21 

9.16. A munkavállalók személyi iratainak kezelése ............................................................ 21 

9.17. A tanulók személyi adatainak védelme ....................................................................... 22 

10. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása ................................................................... 24 

10.1.Foglakoztatotti (közalkalmazotti) jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés: ................. 25 

10.2. Munkára jelentkezők, pályázók adataival kapcsolatos adatkezelés: ........................... 28 

10.2. Tanulókkal kapcsolatos adatkezelés: .......................................................................... 29 

10.3. Szülőkkel/törvényes képviselőkkel kapcsolatos adatkezelés: ..................................... 32 

10.4. Működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos adatkezelés: ...... 33 

10.5. Iskolai eseményekkel összefüggésben kezelt adatok: ................................................. 34 

11. Záró rendelkezések .......................................................................................................... 35 

 

 

  



3 

 

1. Szabályozás alapja és célja 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

Szabályzatunk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi 

rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) foglaltak betartásával 

készült. 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg. Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

1.1. Jelen szabályzat kiemelt céljai az alábbiak: 

−  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

−  az Európai Unió és az Európa Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló uniós rendeletében meghatározott 

előírásoknak történő megfelelés, 

−  az adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

−  azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket a tanulókról, munkavállalókról Adatkezelő nyilván 

tart, 

−  az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése, 

−  az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

−  a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

−  az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése 

−  a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása. 

  



4 

 

1.2. Adatkezelő adatai 

Név  
Cecei Általános Iskola 

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája  

Székhely  
7013 Cece, Árpád u.3. 

7011 Alap, Béke u.12. 

E-mail  
iskolacece@gmail.com 

alapiiskola2@gmail.com 

Honlap  
iskola.cece.hu 

alapiiskola.hu 

Telefon  
+3625505140 

+3625221112 

Adatvédelmi tisztviselő  közzé téve az iskola honlapján  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetősége  

iskolacece@gmail.com 

alapiiskola2@gmail.com 

képviseletre jogosult 

személy  

intézményvezető 

tagintézmény-vezető 

1.3. A szabályzat személyi hatálya 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyiségű, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező jogalanyokra, akiket az Adatkezelő adatkezelése során jogok 

illetnek meg vagy kötelezettségek terhelnek, különösen az alábbiak: 

1. az Adatkezelőnél tanulói jogviszonyban állók, 

2. az Adatkezelőnél tanulói jogviszonyban álló személyek törvényes képviselői, 

3. az Adatkezelőnél foglakoztatott személyek, függetlenül a jogviszony jellegétől 

(közalkalmazott, munkavállaló), 

4. az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (megbízás) álló 

személyek, 

5. az Adatkezelőnél vállalkozási / szolgáltatási feladatokat ellátó személyek/szervezetek, 

6. az Adatkezelővel egyéb szerződéses jogviszonyban (bérleti szerződés, együttműködési 

megállapodás) álló személyek, 

7. bármely olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, 

akiknek adatait az Adatkezelő tevékenységénél fogva kezeli, és nem tartozik az 1-6 pont 

alá. 

  

mailto:iskolacece@gmail.com
mailto:iskolacece@gmail.com
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1.4. A szabályzat tárgyi hatálya 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed Adatkezelő mindazon 

−  szervezeti, 

−  működési, 

−  gazdasági, 

−  társadalmi vagy 

−  egyéb viszonyára, 

  

amelynek során adatkezelés valósul meg. Előbbiek körébe tartozik különösen a tanulói 

jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelési tevékenyég, kirándulásokkal, rendezvényekkel 

kapcsolatos adatok kezelése, honlap adattartalma. 

2. Az adatkezelési tevékenység általános alapelvei 

a) Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve). 

b) Adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz 

kötöttség elve). 

c) Az adatkezelés a megfogalmazott cél szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, 

és a szükséges mértékre kell korlátozódnia (arányosság, szükségesség, adattakarékosság elve). 

d) A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden 

észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. (pontosság, 

naprakészség elve). 

e) Az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 

csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben 

a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor (korlátozott tárolhatóság elve). 

f) Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 

adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 

vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve). 

g) Az adatkezelési tevékenyég valamennyi művelete során úgy kell eljárni, hogy bármikor 

bizonyítható legyen, hogy az az adatvédelmi előírásoknak megfelel. (elszámoltathatóság elve). 
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3. Az adatkezelési tevékenység jogalapjai  

Az adatkezelés jogszerűségéhez az alábbi jogalapok valamelyikének igazolása, fennállása 

szükséges: 

1) az érintett hozzájárulása; 

2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítése érdekében szükséges, amelyben az egyik fél az 

érintett vagy az az érintett kérésére történő intézkedéshez szükséges; 

3) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó – jogszabályban megfogalmazott – kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges; 

4) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

5) az adatkezelés közérdekű; 

6) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az érintett gyermek. 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, minden esetben tudni kell igazolni, 

hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét.  

A hozzájárulás megadása előtt az érintettet a visszavonás lehetőségről és annak alapelveiről 

tájékoztatni kell.  

A tanulók esetében, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben 

jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, 

illetve engedélyezte.  

A hozzájárulást az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatminta, vagy azzal azonos adattartamú 

nyilatkozat alkalmazásával kell beszerezni.  

A nyilatkozatokat az adatvédelmi tisztviselőnek kell eljuttatni, aki azokat az intézmény iktatási 

rendjének megfelelő iktatást követően nyilvántartja, és bevezeti a 3. számú melléklet szerinti 

nyilvántartásba. 

4. Alapvető fogalmak 

 érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen 
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vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosítószám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható;  

 személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;  

 különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz 

a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus 

adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 

szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,  

 genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az 

adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;  

 biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely 

lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például 

az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;  

 egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 

egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 

természetes személy egészségi állapotáról;  

 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;  
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 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 

tételét törvény közérdekből elrendeli;  

 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 

félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;  

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat 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;  

 közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy 

nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet 

keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő 

továbbítása;  

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  

 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges;  

 adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 

céljából történő megjelölése útján;  

 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;  

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából 

vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;  
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 adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 

adat keletkezett;  

 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;  

 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, 

az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló 

műveleteket végeznek; adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a 

továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy 

nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;  

 profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, 

amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, 

gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy 

érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy 

mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére 

irányul;  

 címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az 

adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;  

 álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól 

elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, 

hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési 

intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható 

természetes személyhez ne lehessen kapcsolni; 

5. Adatkezeléssel érintettek jogai 

5.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 

 Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy 

azadatszolgáltatás milyen jogalapon történik. 
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 Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt 

is. 

 A munkavállaló, a tanuló vagy törvényes képviselője tájékoztatást kérhet személyes 

adatainak kezeléséről. 

 Az érintett kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet 

Adatkezelő köteles teljesíteni. A módosítási kérelmet írásban, a jelen szabályzat 4. sz. 

mellékletét képező adatlapon, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve kell eljuttatni az 

intézménynek, abban feltüntetve a módosítandó adat nyilvántartásának helyét és a 

javított személyes adatot. A helyesbítési kérelem kézhezvételét követően az intézmény 

15 munkanapon belül elvégzi az adat módosítását. Az itt megfogalmazott határidőkön 

belüli pontatlan adat felhasználásáért, illetve továbbításáért az intézményt nem illeti 

felelősség. 

A munkavállaló, a tanuló illetve törvényes képviselője jogosult megismerni, hogy az 

adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították. Az 

érintett munkavállaló, tanuló illetve törvényes képviselője vagy az intézménnyel 

jogviszonyban nem álló személy számára, akinek adatait kezeli az intézmény, kérésére 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 

feldolgozott adatairól, 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. A tájékoztatási kérelmet írásban kell 

benyújtani az intézménynek, abban pontosan megjelölve, hogy az intézmény mely 

nyilvántartásban szereplő és pontosan mely személyes adatok vonatkozásában kéri a 

tájékoztatást. Adatkezelő vezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, 

közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást. A jelen szabályzatban megfogalmazott, 

illetve a jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt adatok esetében a tájékoztatás megadható a 

szabályzatra történő hivatkozással is. 

5.2. Törlés és elfeledtetés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, melyből azt gyűjtötték, vagy más 

módon kezelték; 

 az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, és 

nincs más jogalap az adatkezelésre; 
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 a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 

 a személyes adatokat uniós vagy hazai jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéshez 

törölni kell. 

5.3. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog 

Az érintett nemcsak a törlést, hanem adatai kezelésnek korlátozását/zárolását is kérheti, az 

alábbi esetekben: 

 az érintett vitatja személyes adati pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, ami lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette pedig kéri az 

adatok felhasználásnak korlátozását, 

 már nincs szükség a személyes adatok kezelésre, de az érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 

Az Adatkezelőnek az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásról értesítenie kell. 

5.4. Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett írásban 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 

jogszabály rendelte el; 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

 a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként valamely jogszabály lehetővé teszi. 

Az Adatkezelő vezetője – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 nap alatt megvizsgálni, 

és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 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 adatot 

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől 

számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 
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5.5. Tájékoztatás az adatkezelés szabályairól 

Az Adatkezelő a honlapján közzéteszi az adatkezelés szabályairól szóló tájékoztatóját. Itt kell 

közzétenni jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat is. 

5.6. A bírósági jogérvényesítés/panasztétel lehetősége 

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az 

érintett (pl. munkavállaló, tanuló vagy annak törvényes képviselője) Adatkezelő ellen az 

adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panasszal élhet a vagy bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. 

6. Adatkezelő feladatai és kötelezettségei 

Az Adatkezelő adatkezelői tevékenysége során folyamatosan megfelelő technikai és szervezési 

intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése az általános 

adatvédelmi rendelettel és a jelen szabályzattal összhangban történjen, valamint annak 

érdekében, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az 

intézmény konkrét adatkezelési céljai szempontjából szükségesek. 

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen is meghatározhatja, 

ekkor ők közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük 

létrejött megállapodásban határozzák meg az együttműködés feltételeit. A megállapodás 

adatkezeléssel kapcsolatos pontjainak lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsájtani. Az 

érintett mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a jogait. Ebben az esetben az egyik 

adatkezelőhöz beérkezett kérelemről az érintett adatkezelő a többi adatkezelőt tájékoztatja, 

majd a megállapodásnak megfelelően történik az eljárás. 

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről írásbeli 

nyilvántartást vezet, amennyiben az adatkezelés a különleges személyes adatokat érinti, és 

azok kezelése nem jogszabályi felhatalmazás alapján történik. E nyilvántartás a következő 

információkat tartalmazza: 

 az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az 

adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége; 

 az adatkezelés célja(i); 

 az érintettek körének, valamint a különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 

 olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

 ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 
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 technikai és szervezési intézkedések általános leírása. 

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, 

hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon. 

7. Adatvédelmi incidensek kezelése 

7.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése 

Az a személy, aki Adatkezelő által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban 

adatvédelmi incidenst, azaz személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását – így 

különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, 

törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést észlel, azt köteles 

az Adatkezelő vezetőjének haladéktalanul bejelenteni, megadva az incidens tárgyát, valamint 

azt, hogy az incidens informatikai rendszert érint-e. A bejelentő további olyan információkat 

is megadhat, amelyeket az incidens beazonosítása, megvizsgálása szempontjából lényegesnek 

ítél. 

Az Adatkezelő vezetője a bejelentést követően tájékoztatja a belső adatvédelmi felelőst az 

adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, megadva a bejelentő nevét, elérhetőségét, továbbá a 

bejelentett adatvédelmi incidens tárgyát, azt, hogy az incidens informatikai rendszert érint-e, 

valamint a további, a bejelentő által tudomására hozott egyéb információkat. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor az 

informatikai rendszert működtető és felügyelő személyt is tájékoztatja. 

7.2. A bejelentés kivizsgálása és az incidens kezelése 

A belső adatvédelmi felelős – informatikai rendszert érintő incidens esetén az informatikai 

rendszert működtető és felügyelő személlyel együttműködve – a bejelentést kivizsgálja, 

szükség esetén bejelentőtől adatszolgáltatást kér az alábbiakra vonatkozóan: 

 az incidens bekövetkezésének időpontja és helye, 

 az incidens leírása, körülményei, tapasztalt és feltételezhető hatásai, 

 az incidens során kompromittálódott adatok köre, számossága, 

 a kompromittálódott adatokkal érintett személyek köre, 

 az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírása, 

 a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírása. 

Amennyiben az adatszolgáltatás alapján az adatvédelmi incidens vizsgálatot igényel, azt a 

belső adatvédelmi felelős elvégzi, informatikai rendszerben bekövetkezett adatvédelmi 

incidens esetében az informatikai rendszert működtető és felügyelő személyt is bevonva. 



14 

 

A vizsgálat során bárkit meghallgathat, és bármilyen dokumentumba betekinthet, aki vagy 

amely az adatvédelmi incidenssel érintett, vagy annak kivizsgálást segítheti. 

A vizsgálat eredménye alapján az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz az adatvédelmi 

incidens elhárításához szükséges intézkedésekről az intézményvezetőnek. 

A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről az intézményvezető dönt. 

7.3. Az incidens nyilvántartása 

Az adatvédelmi incidensről a belső adatvédelmi felelős nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartásba rögzíteni kell: 

 az érintett személyes adatok körét, 

 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és tényleges vagy becsült számát, 

 az adatvédelmi incidens időpontját, 

 az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 

 az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket, 

 az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat személyes adatokat 

érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig köteles a 

belső adatvédelmi felelős megőrizni. 

Abban az esetben, amennyiben a biztonság sérül és ennek eredményeképpen adatvesztés vagy 

illetéktelen hozzáférés történik (adatvédelmi incidens) az adatkezelő legkésőbb 72 órával 

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelentéssel élni a 

felügyeleti hatóság felé. Ez alól kivételt jelent az, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira vonatkozóan. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek 

jogaira nézve az adatkezelő köteles az érintetteket is tájékoztatni az adatvédelmi incidens 

megtörténtéről. Ez alól kivételt jelent: 

 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás 

alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 

személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas 

kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
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 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló 

intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

8. Adatvédelmi tisztviselő 

Az Adatkezelő vezetője adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki tekintettel arra, hogy az Adatkezelő 

közfeladatot ellátó szervezet, valamint különleges személyes adatokat nagyszámban kezel. 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségi adatai megtalálhatók az intézmény honlapján.  

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével 

kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon, az ezekhez kapcsolódó 

dokumentumokba szabad betekintést kapjon. 

Adatkezelő támogatja az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásában azáltal, hogy biztosítja 

számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és 

az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő 

szakértői szintű ismereteinek fenntartásához és fejlesztéséhez szükségesek. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő az intézményi befolyástól 

függetlenül, az adattulajdonosok érdekeit prioritással kezelve végzi adatvédelemmel 

kapcsolatos feladatait. 

Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az Adatkezelő vezetőjének tartozik felelősséggel. Az 

érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogaik 

gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség, az 

adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

Az adatvédelmi tisztviselő alapvető feladatai:  

 tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az 

adatkezelést végző alkalmazottak részére az általános adatvédelmi rendelet, valamint 

az egyéb adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; 

 ellenőrzi az általános adatvédelmi rendeletnek, valamint az egyéb adatvédelmi 

rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok 

védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök 

kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és 

képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is. 

 kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint 

nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését; 
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 együttműködik a felügyeleti hatósággal; és 

 az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti 

hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. 

Az adatvédelmi tisztviselő törekszik arra, hogy megfelelő szakmai háttere legyen feladatai 

ellátásának. Szükség esetén tájékoztatást vagy szakmai támogatást kér a Fenntartó által kijelölt 

személytől, de nem vonható felelősségre semmilyen olyan tévedésért vagy mulasztásért, amit 

szakirányú végzettsége hiányából fakadó okból követ el. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő 

figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel 

végzi. 

9. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

Az Adatkezelőnél kezelt adatok nyilvántartási módja különösen a következő lehet: 

 nyomtatott irat, 

 elektronikus adat, 

 elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat, 

 az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 

9.1. Adattárolás, adatőrzés, adathozzáférés, lehetőségei 

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése során az Adatkezelő megfelelő adatvédelmi 

intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz csak az intézmény arra jogosult munkatársai 

férhessenek hozzá. Az adatbázisokról rendszeresen készül biztonsági mentés, mely fizikai 

adathordozón kerül tárolásra, ami – az adatmódosításoknak megfelelően – rendszeresen 

felülírásra kerül. 

A papíralapon kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek 

munkaköréből folyó kötelezettsége az illetéktelen személyek hozzáférésének megelőzése is. 

A hordozható eszközökön való adattárolás esetében az eszköz felhasználója köteles 

gondoskodni arról, hogy az eszközön tárolt adatokhoz csak az arra jogosult férhessen hozzá. 

Az intézmény tulajdonában levő eszköz esetében az intézmény gondoskodik az elektronikus 

adatvédelemről, egyéb esetben ez az eszköz tulajdonosának felelőssége. A hordozható 

eszközök szállítása során úgy kell eljárni, hogy az eszköz ne kerülhessen idegen kezekbe. 

Amennyiben a személyes adatokat tartalmazó eszköz eltűnik, azt, mint adatvédelmi incidenst 

haladéktalanul jelenteni kell az intézményvezetőnek. 
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9.2. Kezelt adatok kiadása 

A kezelt adatok csak az arra jogosult írásbeli kérésére adhatók ki. Telefonos / e-mailes 

adatkérés esetén csak a pontos beazonosíthatóság és az adattulajdonos vagy az adatkérő 

vélhetően nyomós (pl. egészségét, testi épségét vagy személyi biztonságát érintő) érdekében 

adható ki személyes adat. Telefonon egyéb harmadik személynek (pl. banknak, más 

munkáltatónak) nem adható át csak közérdekből nyilvános adat, mivel személyes adtok 

átadására nincs jogszabályi felhatalmazás, ahhoz az érintett hozzájárulásának beszerzése 

szükséges. 

A személyes adat kiadásának tényét dokumentálni kell. Ez írásban érkező adatkérés esetén az 

intézményi iktatási rendnek megfelelő iktatással történik. Egyéb, fent említett esetekben 

feljegyzést kell készíteni az adatszolgáltatásról, megjelölve az adatkérő személyét, 

elérhetőségét, az adatkérés indokát valamint a megadott adat típusát. A feljegyzést az 

intézményi iktatási rendnek megfelelően iktatni kell, és azt meg kell őrizni. 

9.3. Kiadott adatok biztonságáért való felelősség 

A kiadott adatok védelméről annak kell gondoskodnia, akinek az ki lett adva. A továbbított 

adatok biztonságáért az adatot fogadó szerv/személy a felelős. Előbbiekre tekintettel annak 

során, hogy kinek és milyen adatokat adunk át, fokozott körültekintéssel kell eljárni, és az 

átadást/továbbítást az előző pontban rögzített módon dokumentálni kell. 

9.4. Az adatkezelési jogkörök 

Adatkezelési feladatokat az intézmény dolgozója csak a munkaköri leírásában foglalt 

tevékenységekhez kapcsolódóan láthat el. A dolgozó nem végezhet olyan adatkezelést, amit 

nem tud indokolni a munkaköri leírásában szereplő feladatokkal. 

Az adatkezelés megfelelő tárgyi és informatikai feltételeinek (iratok megfelelő őrzésnek 

biztosítása) biztosítására az intézmény fokozott figyelmet fordít. 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény vezetője a felelős. Az 

intézményvezető elsődlegesen az adatvédelmi tisztviselő megbízásával/kijelölésével, valamint 

jelen szabályzat kiadásával és az adatkezelési tevékenység folyamatos ellenőrzésével tesz 

eleget ezen kötelezettségének. A felelősségi rendet a munkaköri leírások konkretizálják. 

9.5. Elektronikus levelek kezelése 

Az e-mail üzenetek révén keletkező személyes adatokra vonatkozóan az elektronikus, illetve a 

kéretlenül keletkező adatok kezelésére vonatkozó szabályozás érvényes. 
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9.6. Kéretlenül keletkező adatok kezelése 

A kéretlenül kezelt olyan adatokat, melyek kezelése nem szükséges, és melyekre nincs 

felhatalmazás sem, elektronikus érkezés esetén törlendők, míg a papír alapú küldemények 

esetén visszaküldendők a feladónak. Feladó ismeretlensége esetén megsemmisítendők, 

amennyiben a hatáskörrel rendelkező címzett nem állapítható meg. (hivatalos levelek, 

beadványok esetében). Amennyiben a hatáskörrel rendelkező szerv megállapítható, annak az 

adatokat továbbítani kell. 

Kéretlenül keletkezett adatok esetében a feladó elérhetőségére vonatkozó személyes adatok 

addig az időpontig kezelhetők, míg felhasználásukkal egyértelművé válik a kéretlenül 

keletkezett adat érkezésének körülménye és annak célja. Ezt követően a beazonosított célhoz 

kapcsolódó szabályok az irányadók. 

9.7. Adatok törlése/iratok selejtezése 

Selejtezés vagy irattározás papír alapú kezelés esetén, míg törlés vagy megsemmisítés 

adatrögzítőn tárolt adatok esetében történik. Előbbi műveleteket minden esetben dokumentálni 

kell. 

Az iratok megsemmisítésnek módját úgy kell kiválasztani, hogy az azokon lévő adatok ne 

kerülhessenek azonosításra alkalmas módon illetéktelen, harmadik személy birtokába. Így 

célszerű a papír alapú iratokat iratmegsemmísítővel ledarálni, vagy elégetni. 

Személyes adatokat tartalmazó iratnak minősül minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony 

létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a 

munkavállaló személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

9.8. Kutatási célú megkeresésekkel kapcsolatos adathozzáférés 

Kutatási célból csak azonosításra nem alkalmas módon (anonimizálva), vagy az érintett 

hozzájárulásával adható ki személyes adat, amennyiben jogszabály eltérő felhatalmazást nem 

biztosít. 

9.9. Harmadik személy megkeresésére történő adatkezelés 

Harmadik személy általi (pl. versenyszervezési, kutatási, pályázati vagy médiamegjelenési 

céllal történő) adatkezelés igénye esetén az intézmény beszerzi a harmadik fél adatkezelésre 

vonatkozó tájékoztatását, amit az érintettek rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy 

eldönthessék, hozzájárulnak-e személyes adataik adott célú kezeléséhez. Erről hozzájárulási 
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nyilatkozatot szerez be az érintettektől (pl. tanulók törvényes képviselői, munkavállalók), amit 

a 6. pontban bemutatott nyilvántartási rend szerint dokumentál. 

Az intézmény a személyes adatokat csak az adott cél érdekében kezeli (rögzíti és továbbítja). 

A hozzájárulás beszerzésén túl az intézmény további felelősséget nem vállal a harmadik fél 

által történő adatkezelésért, ugyanakkor az érintett adatokra vonatkozó esetleges adatvédelmi 

incidens esetében közbenjár a harmadik félnek történő bejelentésben. 

A fentiek alól kivételt jelent, ha az intézmény a harmadik féllel külön megállapodásban rögzíti 

a közös adatkezelés feltételeit, mely esetben a megállapodásban foglaltak az irányadóak. 

9.10. A tanulókról készült fotók és egyéb képek és videók 

A Ptk. 2:48. §-nak megfelelően nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel 

elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti 

szereplésről készült felvétel esetén. 

Az intézményben a tanulók törvényes képviselőinek hozzájárulása alapján készítünk nem 

tömegfelvétel jellegű felvételeket a tanulókról, illetve személyes hozzájárulás alapján az 

alkalmazottakról. Amennyiben az adatkezelési elvek – különösen a célhoz kötöttség elve – 

nem sérülnek, több eseményre vonatkozóan is megadható a hozzájárulás a felvétel készítésére 

(pl. az adott tanév munkatervében szereplő események vonatkozásában, adott tanévi bemutató 

órák rögzítése). Egyéb esetekben csak az egyedi hozzájárulások beszerzése alapján kezdjük 

meg a képmások mint adatok kezelését. A hozzájárulások nyilvántartásba vétele a 6. pont 

alapján történik meg. 

A készített felvételeket iskolánk honlapján, illetve nyomtatott iskolai kiadványokban jelenítjük 

meg. A módosításra, illetve törlésre vonatkozó igényt a 8. pontban foglaltak szerint kell 

benyújtani és érvényesíttetni. 

9.11. Iskolai szervezésű és iskolai támogatást élvező magánszervezésű utak, 

kirándulások adatkezelési alapelvei 

A magánszervezésű utak esetében a szülők annak adnak adatot, aki szervezi, azonban 

szükséges nyilatkoztatni őket az adatkezeléshez való az hozzájárulásukról a szervezőnek. 

Iskola a szervezőnek, mint adatkezelő nem adhat át adatot, közérdekű adat kivételével. Iskolai 

szervezés esetén, azon adatok vonatkozásában, melyeket nem kezel az iskola jogszabály 

alapján, a törvényes képviselő hozzájárulását be kell szerezni, és az adatnyilvántartásban 

rögzíteni kell az adatkört és az érintetteket. 
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9.12. Rendezvényekre, iskolai programokra történő jelentkezések adatai 

A rendezvényekre, iskolai programokra jelentkezők adatait az intézmény a 

rendezvény/program megvalósulásig kezeli. Ezen adatkezelés az „adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges” kezelési elven alapul, így ehhez 

nem kell külön hozzájárulás. Az adatok kezelése célhoz kötött, és csak addig kezelhetők, míg 

azokra a program/rendezvény lebonyolításhoz szükség van, utána törlendők. 

9.13. Tanulmányok alatti vizsgákkal, érettségi vizsgákkal kapcsolatos adatok 

Az intézmény a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kezeli a tanulmányok alatti vizsgákra valamint az 

érettségi vizsgákra történő jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatokat, valamint a vizsgák 

dokumentálásához, adminisztrációjához szükséges személyes adatokat. 

9.14. Honlapon és egyéb on-line felületeken tárolt adatok 

Az intézmény által kezelt adatok nem mindegyike közérdekű adat. Előbbiek korlátozás nélkül 

felhasználhatók/bárki számára kiadhatók, megismerhetők. Az infó tv. alapján közérdekű adat 

a személyes adat fogalma alá nem eső adat. Mivel a név személyes adat, és a köznevelési 

törvény nem ad ilyenre külön felhatalmazást, ezért a gyermekek neve a 

honlapon/osztálynévsorral vagy anélkül, csak az érintett hozzájárulásával nevesíthető, hozható 

nyilvánosságra. Előbbiek alapján ahhoz hozzájáruló nyilatkozat beszerzése, valamint a kezelt 

adat nyilvántartásba vétele szükséges. 

Fényképek a képmásnál írtak szerint kezelhetők. A tömegfelvételek képei igen, míg az 

egyént/egyéneket ábrázoló képek csak az érintett – illetve törvényes képviselője – 

hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra, azaz tehetők fel a honlapra. 

Az intézmény üzemeltetése alatt álló közösségi oldalakon megjelenő adatokra is jelen 

szabályzat vonatkozik. A közösségi oldalon megjelenő kéretlen adatok tartalmáért, valamint a 

magánszemélyek által létrehozott és kezelt oldalak adattartalmáért az intézmény nem vállal 

felelősséget. 
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9. 15. Általános és önkéntesen szolgáltatott tanulói adatok, versenyeredmények 

adatkezelése 

Az intézmény osztály szinten gyűjthet a nevelő munkát segítő, illetve a pedagógiai munka 

eredményességére vonatkozó adatokat: 

 egészségügyi adatokat (allergia, érzékenység, betegségek stb.) a tanuló biztonságának 

megőrzése céljából az intézményben tartózkodás ideje alatt, 

 egyéb, szülők által önkéntesen közölt adatokat (különórák időpontjai, a tanulóért 

érkező hozzátartozók adatai stb.) a nevelési munka megkönnyítése céljából, 

 versenyeredmények, 

 nyelvvizsgákra vonatkozó adatok, 

 továbbtanulási szándékra, továbbtanulásra vonatkozó adatok. 

Ezen adatok kezelésére a jelen szabályzatban foglaltakat alkalmazzuk, azokhoz a törvényes 

képviselők hozzájárulását beszerezzük. 

9.16. A munkavállalók személyi iratainak kezelése 

A személyi iratok köre különösen az alábbi: 

 a munkavállaló személyi anyaga, 

 a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat, 

 a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok), 

 a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos iratok és adatok, 

 a munkavállaló bankszámlájának száma, 

 a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazóiratok. 

A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

 a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata, 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, - bíróság vagy más hatóság 

döntése, - jogszabályi rendelkezés. 

A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

 Dunaújvárosi Tankerületi Központ vezetője, mint a kinevezési jog gyakorlója, 

 az Adatkezelő vezetője, mint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója, 

 a Dunaújvárosi Tankerületi Központ gazdasági vezetője és – munkaköri leírásuk 

alapján – beosztottjai, 

 az iskolatitkár, valamint az adatvédelmi tisztviselő,  
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 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.), -  saját 

kérésére az érintett munkavállaló. 

A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

 az Adatkezelő vezetője, 

 a Dunaújvárosi Tankerületi Központ gazdasági vezetője és – munkaköri leírásuk 

alapján – humángazdálkodási ügyekkel foglakozó beosztottjai, - az iskolatitkár. 

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

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

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 

érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket 

(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

A személyi anyag vezetése és tárolása 

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

célra személyenként kialakított gyűjtőben, zárt szekrényben kell őrizni. A személyi anyag része 

a közalkalmazotti alapnyilvántartás. A számítógéppel vezetett munkavállalói 

alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

 a jogviszony első alkalommal való létesítésekor, 

 a jogviszony megszűnésekor, 

 ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak. 

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles tájékoztatni 

a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok változásnak 

átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az Adatkezelő vezetője a felelős. 

9.17. A tanulók személyi adatainak védelme 

A KIR-ben nyilvántartott, az intézmény által kezelt, a jogszabályban előírt tanulói adatok: 

 név, 

 nem, 

 születési hely és idő, 

 társadalombiztosítási azonosító jel, 

 oktatási azonosító szám, 
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 anyja neve, 

 lakóhely, tartózkodási hely, 

 állampolgárság, 

 sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség ténye, 

 diákigazolvány száma, 

 jogviszonyával kapcsolatban: magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdete, befejezésének ideje, 

 nevelési-oktatási tagintézményének neve, címe, OM azonosítója, 

 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladat, 

 felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, -  tanulmányai 

várható befejezésének ideje, 

 évfolyama. 

A tanulói adatok a KRÉTA-rendszerben is nyilvántartásba kerülnek. 

A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok: 

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

megnevezése, száma, 

 szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, 

 felvétellel/átvétellel, felvételi/átvételi eljárással kapcsolatos adatok, 

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

 a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok és az ezzel összefüggő mentességek, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok, 

 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok, 

 az országos mérés-értékelés adatai, 

 a tanulói jogviszonnyal összefüggő egyéb adatok (pl. tanulói hiányzások kezelése), 

 a tanulói balesetekre vonatkozó adatok, 

 a többi adat az érintett kifejezett hozzájárulásával tarható nyilván. 

A tanulók személyi adatait az alábbi személyek kezelhetik: 

 az iskolavezetés tagjai, 

 osztályfőnökök, 
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 iskolatitkárok, 

 a KRÉTA-rendszerben az adminisztrátori joggal rendelkezők. 

Új tanulói jogviszony létesítésekor az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a 

jogszabálynak és jelen szabályzatnak megfelelően elkészüljön a tanulói adatállomány. A 

személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

 összesített tanulói nyilvántartás (felelős: iskolatitkár), 

 törzslapok (felelős: intézményvezető-helyettes/tagintézmény-vezető, osztályfőnökök), 

 bizonyítványok (felelős: intézményvezető-helyettes/tagintézmény-vezető, 

osztályfőnökök), 

 beírási napló (felelős: iskolatitkár), 

 elektronikus napló  (felelős: intézményvezető-helyettes/tagintézmény-vezető, 

osztályfőnökök), 

 az oktatási igazolványok nyilvántartó dokumentuma (felelős: iskolatitkár). 

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

kedvezményekre való jogosultság (pl. ingyenes tankönyvellátás, tanulók 50%- os étkezési 

kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. Ezért azok az adatok 

kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága. 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról egy héten belül köteles 

tájékoztatni az intézmény titkárságát, majd az intézmény 5 munkanapon belül köteles 

intézkedni az adatok módosításáról. 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

10. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása az alábbiakat tartalmazza az Adatkezelő 

vonatkozásában a GDPR 30. cikke alapján: 

 az adatkezelés céljai, 

 az érintettek köre, 
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 személyes adatok kategóriáinak ismertetése, 

 címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

 adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 

 ha lehetséges, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések 

általános leírását. 

10.1.Foglakoztatotti (közalkalmazotti) jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés: 

 

Adatkezelés célja  Közalkalmazotti jogviszony létesítése, teljesítése vagy 

megszűntetése, a munka irányítása, tervezése, szervezése, 

munkahelyi egészségvédelem és biztonság, juttatások, 

kedvezmények megállapítása és teljesítése, jogérvényesítés 

elősegítése. 

Érintettek köre  Adatkezelőnél foglalkoztatott közalkalmazottak. 

Jogszabályon 

alapulóan kezelt 

adatok  

 Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai a Kjt. 83/B § 

alapján: 

A közalkalmazott: 

 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), valamint 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 

 a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

 állampolgársága 

 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány száma, kelte 
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 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 

 személyi juttatások 

 a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és 

időtartama 

 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 [41. § (1)-(2) bek.]. 

A köznevelési tv. 41. § (3) alapján az óraadó tanárok: 

 nevét,  

 születési helyét, idejét,  

 nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár 

esetén a Magyarország területén való tartózkodás 

jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezését, számát,  

 lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

 végzettségével,  szakképzettségével  

 kapcsolatos adatokat,  

 oktatási azonosító számát. 

Érintett 

hozzájárulásával  

 fénykép 

 telefonszám 

 elektronikus levelezési cím 

 egészségi állapotra vonatkozó adatok 

 pszichés állapotra vonatkozó adatok 
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 egyéb adatok 

Adatkezelő jogos 

érvényesítéshez 

szükséges érdekeinek  

 bankszámlaszám  

 munkavégzésre irányuló további 

 jogviszonyok 

 egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok  

 ruhaméret (munkaruhára jogosultak esetén) 

Adattovábbítás 

címzettjei  

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

 OEP 

 Nyugdíjpénztár 

 MÁK (KIRA) 

 Oktatási Hivatal (KIR) 

 eKréta Zrt (Kréta) 

 bíróság 

 ügyészség 

 rendőrség 

 ellenőrzésre jogosult szervek 

Adatok törlési 

határideje  

 nem selejtezhető munkaügyi iratok esetében szervezet 

megszűnéséig  

 selejtezhető munkaügyi iratok, valamint ezek körébe nem 

tartozó adatok esetében a jogviszony megszűnését követő 3 

évig, azaz a munkaügyi  

 követelések elévülési idejéig  

Adatbiztonság 

érdekében intézkedések 

tett  

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése során a 

számítógépes hálózatba csatalakozó gépek és laptopok 

végpontvédelmet kapnak. Minden felhasználó saját 

felhasználónévvel és jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. rendszeresen készül 

biztonsági mentés, mely fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon kezelt adatokhoz 

csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből 

folyó kötelezettsége az illetéktelen személyek hozzáférésének 

megelőzése. A papíralapú adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában.  
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10.2. Munkára jelentkezők, pályázók adataival kapcsolatos adatkezelés: 

Adatkezelés célja  betöltetlen és megüresedő álláshelyek betöltése érdekében a 

jelentkezők elérése, illetve kiválasztásukkal összefüggő adatinak 

kezelése  

Érintettek köre  meghirdetett munkakörre jelentkezők, önéletrajzot benyújtók  

Érintett 

hozzájárulásával illetve  

Adatkezelő jogos 

érdekeinek 

érvényesítéshez 

szükséges 

fénykép, név, lakcím  

születési hely, időpont, elektronikus levélcím 

telefonszám  

végzettségre vonatkozó adatok 

korábbi munkahelyekre vonatkozó adatok 

egyéb kompetenciák 

jelentkező által megadott egyéb adatok  

Adattovábbítás 

címzettjei  

 a Tankerület igazgatója, 

 gazdasági igazgatója, 

 humán gazdálkodással foglakozó dolgozója 

 bíróság 

 ügyészség 

 rendőrség 

 ellenőrzésre jogosult szervek 

Adatok törlési 

határideje  

elbírálást követően az adatok törlésre 

Adatbiztonság 

érdekében intézkedések 

tett  

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése során a 

számítógépes hálózatba csatalakozó gépek és laptopok 

végpontvédelmet kapnak. Minden felhasználó saját 

felhasználónévvel és jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. rendszeresen készül 

biztonsági mentés, mely fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon kezelt adatokhoz 

csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből 

folyó kötelezettsége az illetéktelen személyek hozzáférésének 

megelőzése. A papíralapú adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában.  
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10.2. Tanulókkal kapcsolatos adatkezelés: 

Adatkezelés célja   tanulói jogviszony létesítése  

 tankötelezettség teljesítése  

 tanulói jogviszonyból származó jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése  

 kapcsolattartás a törvényes képviselőkkel 

Érintettek köre  Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személyek, valamint 

törvényes képviselőik  

Jogszabályon 

alapulóan kezelt 

adatok  

Köznevelési tv. 41. § (4) alapján:  

 a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, 

állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma,  

 a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok  

 felvételivel kapcsolatos adatok  

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul  

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos 

adatok  

 a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok  

 kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok 

 a tanuló balesetre vonatkozó adatok  

 a tanuló oktatási azonosító száma  

 mérési azonosító  

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok  

 egyéni munkarend jogállással kapcsolatos adatok  

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának 

értékelése és minősítése, vizsgaadatok  

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos 

adatok  
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  a tanuló diákigazolványának sorszáma  

 a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

 évfolyamismétlésre vonatkozó adatok  

 a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka  

 az országos mérés-értékelés adatai,  

 azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban 

vett részt határon túli kiránduláson  

 a tanulók kötelezően és szabadon választható tanórai 

foglalkozásaihoz kapcslódó adatok  

 a tanulmányok alatti vizsgák adminsztrációjához szükséges 

adatok 

Érintett 

hozzájárulásával  

 tanuló fényképe (ide nem értve a nyilvános rendezvényen 

készült felvételeket)  

 nemzetiségi hovatartozás  

 vallás  

 egészségi állapotra vonatkozó adatok  

 pszichés állapotra vonatkozó adatok  

 család  szociális helyzetére vonatkozó adatok  

Adatkezelő jogos 

érvényesítéshez 

szükséges érdekeinek  

 tanuló egészségi állapotával kapcsolatos napi életvitelt 

meghatározó egészségügyi adatok (pl cukorbetegség)  

Adattovábbítás 

címzettjei  

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási 

helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes 

képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, 

jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, egyéni 

munkarend jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának 

megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által 

szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás  

jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes 

képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya 

fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a 

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési 

önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat, 

b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatok esetében 

az érintett, iskola, 

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási 

helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi 

dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok 

vonatkozásban az egészségi állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, 
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 d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási 

helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes 

képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a 

gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a 

családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény,  
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükséges adatok az igénybe vehető állami támogatás igénylése 

esetében a fenntartó,  

f) a számla kiállításához szükséges adatok esetében a 

tankönyvforgalmazó, 

Adatok törlési 

határideje  

 nem selejtezhető iratok esetében szervezet 

megszűnéséig/levéltárba adásig 

 selejtezhető iratok esteében az irattározási idő végéig. 

(jogviszony megszűnését követő 10 év) 

Adatbiztonság 

intézkedések 

érdekében tett  

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 

gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan 

tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, 

tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is 

határidő nélkül fennmarad. (Köznevelési tv. 42. § (1) bekezdés)  

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése során a 

számítógépes hálózatba csatalakozó gépek és laptopok 

végpontvédelmet kapnak. Minden felhasználó saját 

felhasználónévvel és jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. rendszeresen készül 

biztonsági mentés, mely fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon kezelt adatokhoz 

csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből 

folyó kötelezettsége az illetéktelen személyek hozzáférésének 

megelőzése. A papíralapú adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában.  
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10.3. Szülőkkel/törvényes képviselőkkel kapcsolatos adatkezelés: 

Adatkezelés célja  kapcsolattartás a szülőkkel/törvényes képviselőkkel, tanulók 

szociális, családi helyzetének ismerete az oktatás hatékonyságának 

segítése érdekében 

Érintettek köre  Tanulók szülei, törvényes képviselői  

Jogszabályon 

alapulóan kezelt 

adatok  

Köznevelési tv. 41. § (4) alapján: 

- szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 

telefonszáma, 

Érintett 

hozzájárulásával  

- szülő elektronikus levelezési címe 

-szülő foglakozása 

-szülő munkahelye 

Adattovábbítás 

címzettjei  

- a fenntartó 

- bíróság 

- rendőrség 

- ügyészség 

- települési önkormányzat jegyzője 

- közigazgatási szerv 

- nemzetbiztonsági szolgálat 

Adatok törlési 

határideje  

- nem selejtezhető iratok esetében szervezet 

megszűnéséig/levéltárba adásig selejtezhető iratok esteében az 

irattározási idő végéig  

Adatbiztonság 

érdekében tett 

intézkedések 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 

gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan 

tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, 

tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is 

határidő nélkül fennmarad. (Köznevelési tv. 42. § (1) bekezdés)  

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése során a 

számítógépes hálózatba csatalakozó gépek és laptopok 

végpontvédelmet kapnak. Minden felhasználó saját 

felhasználónévvel és jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. rendszeresen készül 

biztonsági mentés, mely fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon kezelt adatokhoz 

csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből 

folyó kötelezettsége az illetéktelen személyek hozzáférésének 

megelőzése. A papíralapú adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában.  
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10.4. Működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos adatkezelés: 

Adatkezelés célja  a működtetéssel/ vagyongazdálkodással kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése 

Érintettek köre  Az intézményben üzemeltetési feladatokat ellátó szolgáltatók, 

vállalkozók, az intézmény helyiségeit bérlő/használó személyek  

Jogszabályon 

alapulóan kezelt 

adatok  

A megkötött szerződések alapvető adatai közérdekű adatnak 

minősülnek az Info. tv. alapján és 5 millió forint felett közzétételi 

kötelezettség alá is tartoznak:  

- szerződő fél neve  

- címe  

- adószáma  

- képviselőjeének neve  

- átláthatóságra vonatkozó minősítése  

- szerződés tárgya  

- teljesítési határidő  

- szerződés ellenértéke  

Adatkezelő jogos 

érdekeinek 

érvényesítéshez 

szükségesen kezelt 

adatok  

kapcsolattartás érdekében 

- a másik fél elektronikus levélcíme 

- és telefonszáma 

Teljesítéssel kapcsolatos jogérvényesítés érdekében: 

- teljesítésbe bevont alkalmazottjainak, alvállalkozóinak 

adatai  

Adattovábbítás 

címzettjei  

- fenntartó, 

- bíróság, 

- rendőrség, 

- ügyészség, 

- közigazgatási szerv, 

- nemzetbiztonsági szolgálat, 

Adatok törlési 

határideje  

- nem selejtezhető iratok esetében szervezet 

megszűnéséig/levéltárba adásig selejtezhető iratok esteében az 

irattározási idő végéig  
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Adatbiztonság 

érdekében tett 

intézkedések  

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése során a 

számítógépes hálózatba csatalakozó gépek és laptopok 

végpontvédelmet kapnak. Minden felhasználó saját 

felhasználónévvel és jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. rendszeresen készül 

biztonsági mentés, mely fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon kezelt adatokhoz 

csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből 

folyó kötelezettsége az illetéktelen személyek hozzáférésének 

megelőzése. A papíralapú adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában.  

10.5. Iskolai eseményekkel összefüggésben kezelt adatok: 

Adatkezelés célja  rendezvényre való belépés/részvétel regisztrációja amennyiben 

fizetős vagy zártkörű az esemény nyilvános rendezvényeken az 

intézmény eseményeinek megörökítése, intézmény későbbi 

népszerűsítése kép vagy videófelvétel készítése útján 

Érintettek köre  rendezvényen részt vett személyek  

Jogszabályon 

alapulóan kezelt 

adatok  

Ptk. 2:48 § Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel 

elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához 

tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel 

esetén (kép és hangfelvétel tömegfelvétel esetében)  

Adatkezelő jogos 

érdekeinek 

érvényesítéshez 

szükséges  

rendezvényen  való résztvevők beazonosíthatósága (zártkörű, 

vagy fizetős események esetén)  

Adattovábbítás 

címzettjei  

külső érdeklődők, honlapot kezelő informatikus  

Adatok törlési 

határideje  

határidőhöz nem kötött, az arányosság és szükségszerűség elvének 

szem előtt tartásával egyedileg állapítható meg  

Adatbiztonság 

érdekében tett 

intézkedések  

a honlapon való közzététel esetében a honlap megfelelő 

informatikai eszközökkel való védelmének biztosítása illetéktelen 

személyek általi törlés, vagy módosítás megelőzése céljából  
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11. Záró rendelkezések 

Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 2019. november 30-án lép hatályba. 

Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 

mellékletét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a 

jogszabályban meghatározott és e szabályzatban jelen közösségek véleményének 

beszerzésével és a fenntartó jóváhagyásával. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat 

2. Adatvédelmi incidens nyilvántartás 

3. Hozzájárulás alapján kezelt adatok nyilvántartása 

4. Adatmódosítási kérelem 

Cece, 2019. ………………………………. 

       ………………………………………… 

        megbízott intézményvezető 
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Nyilatkozat 

Az iskola Szülői Közössége, illetve az iskolai Diákönkormányzat képviseletében aláírásunkkal 

tanúsítjuk, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elkészítésekor véleményezési 

jogunkat gyakoroltuk. 

Cece, 2019. …………………………….. 

……………………………………………  ……………………………………… 

a cecei Diákönkormányzat vezetője   az alapi Diákönkormányzat vezetője 

……………………………………………  ……………………………………… 

   a cecei Szülői Közösség vezetője     az alapi Szülői Közösség vezetője 
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1. számú melléklet  

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

 

sorszám:………………../20….. 

Alulírott  

Törvényes képviselő neve:    

Törvényes képviselő születési neve:    

Törvényes képviselő születési helye és ideje:    

Törvényes képviselő anyja neve:    

Törvényes képviselő lakcíme/tartózkodási 

helye/értesítési címe: *megfelelő aláhúzandó  
  

Törvényes képviselő telefonszáma:    

Törvényes képviselő e-mail címe:     

jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a……………………………………………………………… 

(intézmény). (………………………………………………..(székhely)), mint adatkezelőnek gyermekem 

Név:    

Születési név:    

Születési hely és idő:    

Anyja neve:    

Lakcím/Tartózkodási hely/Értesítési cím:  

*megfelelő aláhúzandó  
  

alábbi adatait, a beazonosításhoz szükséges fentebb megadott adatokkal és adataimmal együtt a 

………………………………………………………………..célból kezelheti: 

ssz.  adatkör  adatkezelés időtartama  

      

      

      

      

      

      

hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat- ideértve a különleges adatokat is- a 

…………………………………………………………. (intézmény) a fentebb  részletezett  adatkezelési cél/ok, 

és ezzel kapcsolatos ügyintézés céljából az adatkezelési cél/ok megvalósulásáig felhasználja, kezelje, illetékes 

hatóságoknak (ha szükséges) bejelentse, továbbítsa. 
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Jelen okirat aláírásával továbbá külön is  

Nyilatkozom, 
hogy 

• a ……………………………………….(intézmény) adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának 

elérhetőségéről (www.-...........................................hu) és az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről 

(www………………………....hu) tájékoztatást kaptam. 
• A mindenkori hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, 

kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tiltakozhatok és tájékoztatást kérhetek az adatok kezelésével 

kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását, illetőleg hordozhatóságát kérhetem elektronikusan, postai 

úton, személyesen az Adatkezelő központi ügyintézés helyeként megadott címén, az érintett intézményi 

helyszín(ek)en, illetve az Adatkezelő információs telefonszámán, e-mail címén.  

• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 21-22§-ai; illetve az Európai 

Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet (továbbiakban „GDPR”) rendelkeznek.  

• Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik.  
• Az adatok felhasználása rögzített cél(ok) megvalósulásáig, de legfeljebb jelen hozzájárulás 

visszavonásáig történhet; kivéve, ha a vonatkozó adat kezelésére jogszabály, illetve a GDPR 6. Cikk (1) 

bekezdés b-f) és/vagy 9. cikk (2) bekezdés b-j) pontjai közül egy vagy több alapján jogosult és/vagy köteles. 

………………………, 2019. ……………………………….. 

………….……………………………… 

törvényes képviselő 
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2. számú melléklet  

………………………………………………………………………… 

INTÉZMÉNY  

ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

SORSZÁM:  
AZ INCIDENS 

IDŐPONTJA:  

AZ INCIDENS  
MEGNEVEZÉSE, 

TÉNYEI:  
AZ ÉRINTETTEK 

KÖRE:  

AZ ÉRINTETT 

SZEMÉLYES 

ADATOK:  
AZ INCIDENS 

HATÁSA:  

AZ INCIDENS  
ORVOSLÁSÁRA  

TETT  
INTÉZKEDÉSEK:  

EGYÉB 

ADATOK:  
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3. számú melléklet  

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés nyilvántartása 

Hozzájáruló 

nyilatkozat 

sorszáma  

Érintett neve  Kezelt adat  Adatkezelés 

időtartama  
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4. számú melléklet 

ADATMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM 

 

Tisztelt ______________________ !1 

Ezúton kérem a Cecei Általános Iskola/Cecei Általános Iskola Alpi Tagiskolája – mint 

adatkezelő – által nyilvántartott alábbi adat módosítását. 

Az adattulajdonos neve: ………………………………………………………………………… 

Tanulói adat esetében: 

a tanuló osztálya: …………………………………………………………. 

a tanuló OM-azonosítója: …………………………………………………. 

a tanuló törvényes képviselője: …………………………………………… 

Az adattulajdonos kapcsolata az intézménnyel (jelölje X-szel): 

 tanuló   törvényes képviselő  munkavállaló 

 egyéb: 

………………………………………………………………………………………………… 

Adatmódosítás indoka: 

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

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

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

A módosítandó adat eredeti tartalma:  

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

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

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

A kért módosítás: 

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

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

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

  

                                                 
1 Az adatmódosítási kérelmet az intézmény adatvédelmi tisztviselőjének kérjük írásban eljuttatni. Az 

adatvédelmi tisztviselő személye megtalálható az intézmény honlapján.  
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Az adatnyilvántartás helye (pl. adatbázis): 

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

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

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

Kelt: ………………………………………………….. 

     …………………………………………………… 

 aláírás2  

(olvasható név: ………………………..……………………….) 

                                                 
2 Tanulói adat esetében a tanuló törvényes képviselőjének aláírása.  


