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AZ ISKOLA ALAPADATAI 

(A fenntartó által kiadott alapító okirat alapján kell kitölteni az intézmény sajátosságai 
alapján.)  
A hiányzó alapító okirat miatt egyelőre üresen hagyva. 

− Az intézmény neve: 

− Az intézmény székhelye, címe: 

− Az intézmény telephelyei: 

− Az intézmény tagintézményei: 

 

− Az intézmény vezetője: az igazgató, akit a fenntartó nevez ki. 

 

− Az intézmény alapításának időpontja: 

 

− Az intézmény gazdasági szervezetének megnevezése: 

− Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 

− Az intézmény gazdálkodási jogköre:  

− Az intézmény fenntartója: 

 

− Az intézmény alaptevékenységei: 

A szakfeladat megnevezése Száma 

  

  

  

  

 

− Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
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− Az intézmény számlaszáma: 

− Az intézmény adóhatósági azonosító száma: 

− Az intézmény statisztikai számjele: 

− Az intézmény OM azonosító száma: 

− Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága: 

 

− Az intézményhez rendelt más költségvetési szervek felsorolása: 
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1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 

 

1.1. Az intézmény szervezeti felépítését a 217/1998. (XII. 30.) 

Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével a szervezeti és 

működési szabályzata határozza meg.   

1.2. A Petőfi Sándor Általános Iskola közoktatási intézmény szervezeti 

felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény 

nevelőtestületének előterjesztése alapján az intézményvezető 2013. 

március 25-én fogadta el. 

 Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési 

jogot gyakorolt a diákönkormányzat, és a szülői szervezet. 

1.2. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának, a 

Klebersberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerület által történt 

jóváhagyásával lép hatályba és ezzel az ezt megelőző szervezeti és 

működési szabályzat érvénytelenné válik. 

 

1.3. AZ SZMSZ nyilvánossága 

Az SZMSZ előírásai nyilvánosak, azt minden érdekeltnek meg kell 

ismernie. 

 
Az SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető  

− az iskola irattárában 

− az iskola könyvtárban 

− az iskola nevelői szobájában 

− az iskola igazgatójánál 

 

1.4. A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső 

szabályzatok betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelező. 
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2. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 

 

2.1. Az iskola szervezete 

2.1.1. Az iskola igazgatósága 

Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 

Az igazgató közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók 

alkotják: 

- az igazgatóhelyettesek 

- iskolatitkár 

Az iskolafelelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, 

a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 

Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és 

időtartamra történik. 

Az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik: 

- általános igazgatóhelyettes 

- alsó tagozatos igazgatóhelyettes 

Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az 

igazgató adja. 

Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa 

lehet. 

Munkáját munkaköri leírás, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján 

végzik. 

Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az általános igazgatóhelyettes 

helyettesíti. 

Az igazgatóság rendszeresen hetente vagy kéthetente egyszer tart  

megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az 

igazgató vezeti. 

 

2.1.2. Az iskola vezetősége  

 

Az iskola vezetőségének tagjai: 

- igazgató 

- Igazgatóhelyettesek 



 7 

- A szakmai munkaközösségek vezetői 

- A diákönkormányzat vezetője 

- A közalkalmazotti tanács elnöke 

- A reprezentatív szakszervezet képviselője 

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, 

véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

Az iskola vezetősége rendszeresen kéthetente vagy havonta egyszer tart 

megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az 

igazgató készíti elő és vezeti. 

Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak 

szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

A belső ellenőrzési szabályzatot az SZMSZ 13.sz. melléklete tartalmazza. 

 

2.1.3. Az iskola dolgozói 

 

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított 

munkakörökre a Klebersberg Intézményfenntartó Központ alkalmazza. 

Az iskola dolgozói munkájukat a munkaköri leírásaik alapján végzik.  

 

2.1.4. Az iskola szervezeti egységei: 

 

- alsó tagozat 

- felső tagozat 

 

2.2. Az iskola szervezetének vázlata: 

 

Igazgató (1 fő) 

Igazgatóhelyettesek (2 fő)                          

Munkaközösség vezetők (7 fő) / iskolatitkár (1 fő) / rendszergazda (1 fő)        

 Tantestület (39 fő + 3 fő Püspökszilágyon) 
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3. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 

 

3.1. Az iskolaközösség 

 

3.1.1. Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. 

 

3.1.2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt 

közösségek révén és módon érvényesíthetik. 

 

3.2. Az iskolai alkalmazottak / közalkalmazottak / közössége 

 

3.2.1. Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló, dolgozókból tevődik össze. 

 

3.2.2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán 

belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok / Mt, Kjt és 

ezekhez kapcsolódó rendeletek rögzítik. 

 

3.3. A nevelők közösségei 

 

3.3.1. A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja. 

 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott esetekben. 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: 

- tanévnyitó értekezlet 

- tanévzáró értekezlet 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet 

- 2 alkalommal nevelési értekezlet 

- esetenként munkaértekezlet 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 

tagjainak 1/3-ad része kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt 

indokoltnak tartja. 

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

- a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azok tagjainak 

több mint 50 %-a jelen van. 

- A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály ill. az 

SZMSZ másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A 

tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha  az 

aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos  

beosztásban dolgozók vesznek részt egy – egy értekezleten. 

Ilyen értekezlet lehet: 

- egy osztályban tanító nevelők értekezlete 

- alsó vagy felső tagozat nevelőinek értekezlete 

- munkaközösségek értekezlete 

 

3.3.2. A nevelők szakmai munkaközösségei 

 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

- magyar – történelem munkaközösség 

- informatika – természettudományi munkaközösség 

- matematika – művészeti munkaközösség 

- idegen nyelvi – testnevelés munkaközösség 

- alsó tagozatos munkaközösség 

- osztályfőnöki munkaközösség 

 

A szakmai munkaközösségekre a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott jogkörökön túl a nevelőtestület az alábbi jogköröket ruházza 

rá.  

- Az iskolai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók. 

- A fakultációs irányok megválasztása. 
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- A szakterületre vonatkozó kutatások, kísérletek indítása, értékelése. 

- Az iskolai pedagógiai pályázatok kiírása, díjazása. 

- Továbbképzéseken való részvétel tervezése. 

 

Saját döntési jogait gyakorolja: 

- Határozott időre megválasztja a munkaközösség vezetőjét. 

- Iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

- Az adott szaktárgy eredményességének ellenőrzéséről és 

továbbfejlesztéséről. 

- Véleményezési jogait gyakorolja minden olyan kérdésben, amelyben a 

nevelőtestületnek véleményező joga van. 

 

Javaslatot tesz: 

- Alternatív programok kiválasztásában. 

- Fakultációs programokra. 

- Tanulók osztályba sorolására 

- Szakmai táborokon való részvételre. 

- Órák tömbösítésére. 

-  

Rendszeres írásbeli beszámolási kötelezettsége van a meghatározott  

feladatokról.  

 

A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

- szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, 

- részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében 

/tartalmi és módszertani korszerüsítés/, 

- egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének 

folyamatos mérése, értékelése, 

- pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

- összeállítják a javító vagy osztályozó vizsgák tételsorait, ezeket 

értékelik,  

- segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját 

- javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösségvezető személyére 
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- segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, 

valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, 

értékelések elkészítéséhez. 

A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló 

munkaterv szerint tevékenykedik. 

A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség vezető irányítja. A 

munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az  

igazgató bízza meg. 

 A munkaközösség-vezetők munkájukat az SZMSZ 5.sz. mellékletében  

található munkaköri leírás alapján végzik. 

 

3.4. A szülők közösségei 

 

3.4.1. Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik 

érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében Szülői Szervezet működik. 

 

3.4.2. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

 

3.4.3. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket 

választják: 

 

- elnök 

- elnökhelyettes 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a 

választott osztály Szülői Szervezet-elnök vagy az osztályfőnök segítségével 

juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

 

3.4.4. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai 

Szülői Szervezet választmánya. 

Az iskolai Szülői Szervezet választmányának munkájában az osztály szülői 

közösségek elnökei, elnökhelyettesei stb. vesznek részt. 
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Az iskolai Szülői Szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az 

érdekelteknek több mint 50 %-a jelen van: döntéseit nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az iskolai Szülői Szervezet választmányát / vezetőségét / vagy az iskolai 

szülői értekezletet az iskola igazgatójának tanévenként legalább 1 alkalommal 

össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, 

tevékenységéről. 

 

3.5. A tanulók közösségei 

 

3.5.1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, 

az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököket ezzel a feladattal az igazgató bízza 

meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket az SZMSZ 7.sz. 

mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. 

Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 

- osztálytitkár 

- felelősök 

- képviselő / küldött az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe 

 

3.5.2. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskola diákönkormányzatot 

segítő nevelő érvényesítheti. 

Javaslattétel, véleményezés előtt azonban az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét ki kell kérnie. 

 

3.5.3. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkezik. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat 

vezetőségének javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével, az igazgató 

bízza meg. 

 

3.5.4. Évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, 

melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai 

munkatervről. 



 13 

A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 

A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. 

A diákközgyűlés 1 év időtartamra a tanulók javaslatai alapján 2 fő 

diákképviselőt választ. 

 

3.6. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

 

3.6.1. 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: 

- az igazgatóság ülései 

- az iskolavezetőség ülései 

- a különböző értekezletek 

- megbeszélések 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett 

hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 

 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- az iskolavezetőség / igazgatói tanács / 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 vezetőségével  
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3.6.2. A nevelők és a tanulók 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

az igazgató: 

- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen 

rendszeresen / évente legalább 2 alkalommal / 

- és a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül 

- valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon  

tájékoztatják a tanulókat. 

 

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

szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban  

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával , a nevelőkkel , a nevelőtestülettel. 

 

3.6.3. A nevelők és a szülők 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

− az igazgató: 

 a szülői szervezet választmányi ülésén vagy iskolai szülői értekezleten 

 a folyosón elhelyezett hirdető táblán keresztül 

 az alkalmanként vagy időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón 

keresztül 

− az osztályfőnökök: 

 az osztály szülői értekezleten 

tájékoztatják a szülőket. 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok  

szolgálnak. 

- szülői értekezletek 

- fogadó órák 

- írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben 
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A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv évenként 

tartalmazza. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik, tisztségviselőik útján 

közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

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

működési szabályzatáról az iskola igazgatójától, valamint 

igazgatóhelyettesétől az iskolai munkatervben évenként meghatározott 

igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

elérhető, megtekinthető. A pedagógiai program egy –egy példánya a 

következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg: 

- az iskola fenntartójánál 

- az iskola irattárában 

- az iskola könyvtárában 

- az iskola tanári szobájában 

- az iskola igazgatójánál, és az igazgatóhelyetteseknél 

 

 

4. A tanulók felvételének rendje 

 

4.1.     Körzeten kívüliek felvétele: 

Kérelem alapján, a tanulólétszám alakulásától függően a felvételről az 

igazgató dönt. Ha más településről jelentkezik a tanuló, felvételéhez a 

tankerületi igazgató engedélye szükséges. 

 

4.2. Osztályozó, javító és egyéb vizsgák lebonyolításának szabályai: 

Osztályozó vizsgák ideje az utolsó tanítási hét, vagy az új tanévet megelőző 

utolsó szünidei hét. Az osztályozó vizsga helye az iskola. 

Javítóvizsgák időpontja a tanévkezdés előtti utolsó szünidei hét, helye az 

iskola, ahol a tanulót javítóvizsgára utasították. 
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5. Az iskola működésének rendje: 

 

5.1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 630-tól este 2000 

óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés 

alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombat és vasárnap is 

nyitvatarthatók, a működtető beleegyezésével. 

 

5.2. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 730.óra 

és délután 1600 óra között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének 

az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásának rendjét az 

éves munkatervben vagy havonta egy hétre előre kell írásban meghatározni. 

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 helyettesei 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. 

 

5.3. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján kell megszervezni. 

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 perc. 

 

5.4. Az iskolában reggel 630 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben 

a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, 

tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 

5.5. Az iskolában egyidejűleg 9 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. 

- Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre 

vagy épületrészekre terjed ki: 

- A –B – C – D –épület (földszint, emelet és udvar) 
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5.6. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, 

az osztályfőnöke,/ távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes / 

illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az 

iskola épületét. 

Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskola elhagyására csak az 

igazgató, vagy igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

 

5.7. A tanórán kívüli foglalkozásokat 1400 órától 2000 óráig, vagyis a délutáni nyitva 

tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató 

beleegyezésével lehet. 

 

5.8. Szorgalmi időben a nevelői és tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári 

irodában történik. 

 

5.9. 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. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente vagy 

kéthetente kell megszervezni. 

 

5.10. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyeletével 

használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést vagy az 

iskola igazgatója sem adhat felmentést. 

 

5.11. Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a portaszolgálat 

ellenőrzi. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak 

a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. 

 

 

5.12. Az iskola berendezéseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, 

átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

5.13. Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és a tanítási 

szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, 
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ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola 

helyiségeit használó külső igénybe vevő csak a megállapodás szerinti időben 

és helyiségben tartózkodhatnak az épületben. 

 

 

6. A tanórán kívüli foglalkozások 

 

6.1. Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – 

tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek: 

- szakkörök 

- énekkar 

- DSE 

- felzárkóztató foglalkoztatások 

- tehetségfejlesztő foglalkozások 

- továbbtanulásra előkészítő foglalkozások 

 

6.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok: 

- A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a 

felzárkóztató foglalkozások kivételével – önkéntes. 

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, 

részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. 

- A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését / a foglalkozások 

megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének 

időtartamát / minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában 

rögzíteni kell. 

- A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, 

nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

- A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg.   

6.3. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése érdekében évente egy alkalommal osztályaik számára tanulmányi 

kirándulást szerveznek. A tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás 

nélküli napok számát az iskola éves munkatervében kell meghatározni. A 
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kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnököknek az osztályfőnöki 

munkatervükben kell rögzíteniük. 

 

6.4. Az iskola nevelői, szülői, az igazgató előzetes engedélyével a tanulók 

számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

 

6.5. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében 

tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek 

megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai 

munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

 

6.6. Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít. 

 

6.7. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai 

könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait az SZMSZ 8. 

pontja tartalmazza. 

 

 

7. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 

 

7.1. Az iskolában a nevelő – oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének 

elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik. 

 

7.2. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges 

dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, 

gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, 

kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

 

7.3. Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott 

segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy 

tanévre kikölcsönöz. A tankönyveket megvásárolni nem lehet. 

 

7.4. Az iskolai könyvtár vezetője / könyvtáros tanár, vagy – tanító /rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal: 
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- Városi könyvtár 

 

/ az érvényes MKM rendelet szerint az iskolai könyvtárnak kapcsolatot kell  

tartania a többi iskolai, kollégiumi könyvtárral, a pedagógiai – szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, 

és együtt kell működnie az iskola székhelyén működő közkönyvtárral./ 

 

7.5. Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár 

a felelős, részletes feladatait az SZMSZ 1. sz. mellékletében található 

munkaköri leírás tartalmazza. 

 

7.6. Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása az SZMSZ 13. mellékletében 

található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai 

munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. 

 

7.7. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola 

dolgozói, a tanulók és azok csoportjai. 

 

7.8. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

- tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól 

- a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások tartása 

- a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása 

- tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és 

dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások 

elérésének segítése. 

 

7.9. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai dolgozó és tanulói vehetik igénybe, 

aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. 

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

beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, 

vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia. 
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7.10. Az iskolai könyvtár tanítási napon 730 - 1530 óráig tart nyitva. Ezen belül a  

könyvtári dokumentumok 730-800, az óraközi szünetekben és 1400 -l 1530 -ig 

kölcsönözhetők. 

 

7.11. 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 

tantermükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral 

egyeztetniük kell. 

 

7.12. Az iskolai könyvtár dokumentumait / a tartós tankönyvek és a tanulók által 

használt segédkönyvek kivételével / 3 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A 

kölcsönzési idő 1 alkalommal meghosszabbítható. 

 

7.13. Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

- kézikönyvek 

- számítógépes szoftverek 

- muzeális értékű dokumentumok 

 

7.14. 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. 

 

 

8. A tanulók mulasztásának igazolása  

 

8.1. A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó 

pedagógus köteles bejegyezni az óra megkezdését követően. 

 

8.2. A tanuló havi mulasztását az osztályfőnöknek a napló megfelelő rovatában a 

hónap elteltével összesíteni kell. 
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8.3. A szülő előzetes kérése alapján a tanuló 

- az osztályfőnök engedélyével három napig terjedően 

- az igazgató engedélyével három napot meghaladóan mulaszthat. 

 

8.4. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol 

az iskolától. 

- A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az 

osztályfőnöknek 

- Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök kötelessége a mulasztás 

okának felderítése a mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül. 

 

8.5. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb a 

mulasztást követő első osztályfőnöki órán – 3 napig terjedő mulasztás esetén 

szülői, 3 napon túli betegség esetén pedig orvosi bizonyítvánnyal igazolhatja 

mulasztását. 

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem 

igazolja távolmaradását. 

 

8.6. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök 

feladata, ezeket dátummal ellátva az osztálynapló jegyzett rovatában írásban 

rögzíteni kell. 

- Az igazolatlanul mulasztott tanulót az Házirendben meghatározott 

iskolai büntetések megfelelő fokozatában kell részesíteni, és ezt az 

ellenőrző könyvön keresztül a szülő tudomására kell hozni. 

- Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt, az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon értesíteni kell az igazolatlan 

mulasztásról és annak következményeiről.  

- Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az 

iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni. 

- Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-

át, a szaktanár javaslatára a Tantestület a további tanulmányok 

feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. Egy tanévben a tanulónak 

igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 
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250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület 

azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a 

tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. 

 

8.7. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradását is igazolni kell. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az 

igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

 

 

9. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

 

A vonatkozó jogszabályok szerint. 

 

 

10. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló – és gyermekbalesetek 

megelőzésében illetve baleset esetén / intézményi védő óvó előírások 

 

10.1. Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók 

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek 

veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

10.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló – és gyermekbaleset megelőzésével 

kapcsolatosan: 

- Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkabiztonsági 

szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv 

rendelkezéseit. 

- A NAT és 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 az 

ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott 

tanulók tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 
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megtartani, valamint a baleset – megelőzési szabályokat a tanulókkal 

betartani. 

- Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni 

kell az egészségük és a testi épségük védelmére előírásokat, az egyes 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell 

a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

- A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során 

ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

- a házirend balesetvédelmi előírásait 

- a rendkívüli esemény / baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

katasztrófa, stb / bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 

útvonalat, a menekülés rendjét. 

- A tanulók kötelességeit a baleset megelőzésével kapcsolatban 

- Tanulmányi kirándulások, túrák előtt 

- Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt 

- Rendkívüli események után 

- A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a 

tanulók figyelmét 

- A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai 

jellegű feladat, illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a 

baleset veszélyforrásaira, a kötelező viselkedés szabályaira, a baleseti 

veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges 

rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

- A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az 

ismertetés időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőknek 

visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók 

elsajátították a szükséges ismereteket. 

- A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat / testnevelés, fizika, 

kémia, technika / és a gyakorlati oktatást vezető nevelők 

balesetmegelőzési feladatait a munkabiztonsági szabályzat 

tartalmazza. 
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- 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 a munkabiztonsági 

szabályzat tartalmazza. 

- Rendkívüli esemény / tűz, természeti katasztrófa, bombariadó , stb / 

esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a 

tűzriadótev előírásai szerint kell elvégezni. A tűzriadótervben meg kell 

határozni:  

= a rendkívüli esemény jelzésének módjait 

= a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét 

= a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit  

/ kiürítés, mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek – rendőrség, 

tűzoltóság- értesítése, fogadásuk előkészítése, biztonsági 

berendezések kezelése / 

= az iskola helyszínrajzát 

= az építmények szintenkénti alaprajzát / a menekülési útvonalakkal, a 

vízszerzési helyekkel, a helyiséget és a veszélyességi övezeteket a 

tűzveszélyességi osztály feltüntetésével, közművezetékek központi 

elzáróival. / 

 

10.3. 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, 

- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az 

iskola igazgatójának. 
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E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek 

is részt kell vennie. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a 

sérülttel csak annyit tehet, 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. 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok 

alapján: 

- A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani, 

- A 3 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 kivizsgálásában legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

- Az iskola igény esetén biztosítja az iskolaszék / ha nem működik, akkor 

a szülői szervezet / és az iskolai diákönkormányzat képviselőjének 

részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásába. 

 

10.4. Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi 

szabályokat a munkabiztonsági szabályzat szabályozza. 

 

 

11. A tankönyvellátás rendje 

 

11.1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola alsós 

igazgatóhelyettese a felelős. 

 

11.2. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell a felelős dolgozó nevét, aki az 

adott tanévben: 



 27 

- elkészíti az iskola tankönyvrendelését 

- részt vesz az iskola tankönyvterjesztésében 

 

11.3. A tankönyvrendelésben illetve, a tankönyvterjesztésben résztvevő 

munkatársakkal az iskola igazgatója megállapodást köt. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

- a felelős dolgozók feladatait 

- a szükséges határidőket 

- a tankönyvterjesztés módját, helyét, idejét 

- a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét 

 

11.4. Az iskola igazgatója iskolán kívüli vállalkozóval is megállapodást köthet a 

tankönyvterjesztés lebonyolítására. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

- az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének módját, 

- a tankönyvrendelésben résztvevő iskola dolgozó díjazásának módját és 

mértékét, 

- a szükséges határidőket 

- a tankönyvterjesztés módját, helyét, idejét 

 

11.5. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján a szakmai 

munkaközösségek választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. 

 

 

12. Az iskolai hagyományok és a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

12.1. Az iskola zászlója – címere 

 

12.2. Iskolai ünnepi egyenruha: 

- fehér ing, blúz 

- sötét nadrág, szoknya 
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12.2. Az iskola névadója, emlékének ápolása 

- Petőfi – nap március 15. előtti tanítási nap 

  

12.4. Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények 

- Tanévnyitó  

- Október 23. 

- Karácsony 

- Petőfi-nap 

- Március 15. 

- Ballagás 

- Tanévzáró 

 

12.5. Kitüntetések a szülők, dolgozók és tanulók körében 

Pedagógusok – Váci Katedra díj / Vác Város Képviselő testülete a 

pedagógiai munka elismerésére alapította. 

- tanácsosi, főtanácsosi cím  a folyamatos eredményes munkáért  

- minőségi  bérpótlék – Kollektív szerződésben szabályozva 

- többletmunkáért járó pótlék – Kollektív szerződésben szabályozva 

Tanulók – Petőfi iskola kiváló tanulója / 8 évig kitűnő / 

- Jó tanuló, jó sportoló cím 

/ 8 évig kitűnő tanuló, legalább megyei I.hely valamilyen sportágban 

 

 
13. A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája 

és rendje: 
 
Az iskola diákönkormányzatának tagjai a DÖK-öt segítő pedagóguson keresztül 

tarthatnak kapcsolatot az iskolai vezetőkkel szükség esetén. 

 

14. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás: 
 
A képzés során nem kerül az iskola birtokába olyan dolog, melyet a tanuló állított elő. 
 
 
18.    A nemdohányzók védelme 
 
A dohányzás az iskola területén belül tilos. 
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Mellékletek 
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1.sz. melléklet 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Iskolakönyvtáros 

 

A könyvtáros a testület teljes jogú tagja. 

Munkáját a II. sz igazgatóhelyettes irányítja és ellenőrzi. 

Feladat, hogy az iskola munkáját az információhordozók beszerzésével 

segítse. 

Gondozza a folyóiratokat és napilapokat, CD-lemezeket, videokazettákat, és a 

könyvtári állományt. 

 

1. .Állománygondozás: 

Állománygyarapítás: 

- felelős az évi költségvetés tervszerű és folyamatos felhasználásáért 

- tájékozódik a megjelenő kiadványokról 

- szükség esetén egyedi beszerzéseket végez 

- konzultál a MK vezetőkkel, iskolavezetéssel a beszerzésekről 

Állománybavétel: 

- a beszerzett dokumentumokat azonnal nyilvántartásba veszi 

- a nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja 

- a felesleges, elhasználódott, elavult műveket a vonatkozó rendeletek 

értelmében törli az állományból 

Állományvédelem: 

- felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért 

- előkészíti és lebonyolítja a leltározást 

- pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást 

- biztosítja az állomány rendjét, szerkeszti a raktári, betűrendes és 

szakkatalógust 
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2. Szolgáltatások 

- kölcsönzés, tájékoztatás 

- könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozásokat vezet 

- tájékoztat a könyvtár új szerzeményeiről 

- segíti az évforduló események, versenyek, egyéb feladatok 

megtervezését 

 

3. Egyéb feladatok: 

- kapcsolatot tart a tantestülettel, az MK vezetőkkel 

- részt vesz az iskolai könyvtárosok munkaközösségének munkájában 

- kapcsolatot tart a helyi könyvtárakkal 

- együtt működik az oktatástechnikussal 
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2.sz. melléklet 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Rendszergazda stúdióvezető-technikus 

 

Munkaidőbeosztása: Heti 40 óra, hétfőtől – péntekig 800 – 16.00 óráig. 

Feladata:  

Az oktatás technikai feltételeinek elősegítése, az AV eszközök működőképes 

állapotának biztosítása / javítása, javíttatása, karbantartása / 

Az AV eszközök igényeinek összegyűjtése, beszerzése kezelése. 

Tanórákra eszközök kiadása, visszavétele, működőképes állapotának 

ellenőrzése. 

A rendelkezésre álló AV anyag ajánlása, illetve kért anyag beszerzése. 

Kapcsolattartás a társintézményekkel. 

Ünnepélyeken, rendezvényeken hangosítás biztosítása. 

Iskolarádió működtetése – tanári együttműködéssel. 

Videós műsorok biztosítása. 

A stúdió helyiségét a működési időtől eltekintve zárva kell tartani, biztosítani  

kell a vagyonvédelmet. 

Felelős környezete tisztaságáért, esztétikájáért. 

A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, melyekkel az intézmény 

vezetése megbízza. 

A stúdióban tanulók nem tartózkodhatnak. 

A stúdió vezető erkölcsi és pedagógiai felelősséggel bír , a vetített filmek és 

hanganyag kiválasztásában. 

A tanév végén és egyéb központi előírásoknak megfelelően leltározni köteles  

a leltárért felelős igazgatóhelyettes jelenlétében. 
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3.sz. melléklet 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

ISKOLATITKÁR MUNKAKÖRE 

 

 

1) Segíti az iskolavezetés és a pedagógusok adminisztratív munkáját. 

2) Vezeti a dolgozók és a tanulók nyilvántartását, személyi anyagát. 

3) Vezeti a tanulók érkezésére és távozására vonatkozó adminisztrációt. 

4) Végzi az első osztályosok beíratását. 

5) Szükséges esetekben gondoskodik a szülő értesítéséről. 

6) Elvégzi a szükséges statisztikai felméréseket. 

7) A 8. osztályos tanulók továbbtanulási anyagát összegyűjti és továbbítja. 

8) Gondoskodik a bizonyítványok begyűjtéséről és elhelyezéséről. Kezeli az 

anyakönyveket, nyilvántartásokat 

9) Kiadja a bizonyítvány másodlatokat. 

10) Nyilvántartja, kezeli a diákigazolványokat és a kapcsolatos adminisztrációt ellátja. 

11) Kezeli a tanulók balesetbiztosítását. 

12) Kezeli a postát. 

13) Az igazgató intézkedése alapján részt vállal a nyári ügyeletből és a karbantartási 

munkák ellenőrzéséből. 

14) Gondoskodik az iskolai ügyiratok iktatásáról, megőrzéséről. Beszerzi a szükséges 

nyomtatványokat. 

15) Együttműködik az igazgatóhelyettesekkel. 

16) Ellátja az illetményhivatal felé jelentési kötelezettségét. 

17) Együttműködik a munkavédelmi, és tűzvédelmi felelőssel. 

18) Az igazgatóhelyettessel elkészíti a hó végi elszámolásokat, s eljuttatja az 

illetményhivatalnak. 

19) Mindenben segíti az iskolában folyó nevelő és oktató munkát. 

20) Az intézmény dolgozóival jó munkatársi kapcsolatot alakít ki. 
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Iratkezelés 

1) Az iskolához érkező hivatalos küldeményeket az igazgató vagy az általa 

megbízott dolgozó bonthatja fel. 

2) Évenként külön kell gyűjteni  

⎯ A nevelőtestületi ülések jegyzőkönyveit; 

⎯ Vizsgajegyzőkönyveket; 

⎯ Munkavédelmi és tűzvédelmi szemlék jegyzőkönyveit; 

⎯ Baleseti jegyzőkönyveket 

⎯ Statisztikai adatszolgáltatásokat 

3) Ügyiratok továbbítása: 

A tisztázáson az iskola nevét, postai irányítószámát, címét, telefonszámát illetőleg 

fejbélyegzőjét, az ügyirat iktatószámát, tárgyát, hivatkozási számot és mellékletek 

mennyiségét kell feltüntetni. Az ügyiratot az igazgató vagy helyettese írja alá és 

az iskola körbélyegzőjével hitelesíti. A bélyegző használatára az igazgató ad 

engedélyt. 

4) Az ügyiratot postakönyvvel kell továbbítani. 
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4.sz. melléklet 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Igazgatóhelyettesek 

I. 

1. Az igazgatóhelyettes az iskola igazgatójának közvetlen munkatársa. 

Felelősséggel osztozik az iskola céljainak, feladatainak megvalósításában, a 

pedagógiai és szakmai tervek kidolgozásában, ellenőrzései során személyesen 

győződik meg azok végrehajtásáról. Tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az 

igazgatót, testületi megbeszéléseken a nevelőtestületet. Rendszeresen egyeztet 

az igazgatóval, a nevelőtestület előtt képviseli az igazgató álláspontját. Az 

igazgató távollétében ellátja annak helyettesítését. 

2. Ellenőrzi az iskola pedagógiai tevékenységét, szakórákat, munkaközösségi 

összejöveteleket, szülői értekezleteket, szakköröket. 

3. Összesíti a jelentéseket, előkészíti a nevelőtestületi értekezleteket. 

4. Kiemelten foglalkozik a felső tagozattal, ellenőrzi munkaterveiket, tanmeneteiket, 

tanügyi dokumentumaikat. 

5. Irányítja a pályaválasztási tevékenységet. 

6. Segíti a tankönyvrendelést. 

7. Beosztja a helyettesítést. 

8. Vezeti a távollétre vonatkozó dokumentumokat, helyettesítési naplót, nyilvántartja 

a betegállományokat, rendkívüli szabadságokat. 

9. Közösen az iskolatitkárral elkészíti a hóvégi elszámolásokat. 

10. Havonta ellenőrzi a naplókat. 

11. Elkészíti az iskolai statisztikát. 

12. Kidolgozza az igazgató által jóváhagyott tantárgyfelosztást. 

13. Felméri a szakmai anyagigényeket, szakirodalomra, szemléltető eszközökre, 

oktatástechnikai eszközökre. 

14. Részt vesz a költségvetés tervezésében. 

15. Részt vesz a munkavédelmi szemléken. 

16. Ellenőrzi az iskolai dokumentáció megőrzését, ellenőrzi az adminisztrációs 

tevékenységet. 
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17. Részt vesz a leltározás előkészítésében és lebonyolításában. 

18. Az igazgatóhelyettes bizalmi feladatot lát el, számára a hivatali titoktartás 

kötelező. Munkája pontos, magatartása mindenkor udvarias, példamutató. 
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Igazgatóhelyettes 

II. 

 

1. Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa. Felelősséggel osztozik 

az iskola céljainak feladatainak megvalósításában, a pedagógiai és szakmai 

tervek kidolgozásában. Tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az iskola 

igazgatóját, testületi megbeszéléseken a tantestületet. Rendszeresen egyeztet az 

igazgatóval, a nevelőtestület előtt az igazgató álláspontját képviseli. Az igazgató 

távollétében ellátja annak helyettesítését. 

 
2. Ellenőrzi a pedagógiai tevékenységet, tanórákat látogat, munkaközösségi 

értekezleteken, szülői értekezleteken vesz részt. 

 
3. Kiemelten foglalkozik az alsó tagozaton és a napköziben folyó munkával. 

 
4. Ellenőrzi a tanmeneteket, munkaterveket. 

 
5. Beosztja az étkezés rendjét, kapcsolatot tart az élelmezésvezetővel. 

 
6. Együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel. 

 
7. Gondoskodik a hiányzó pedagógusok helyettesítéséről. 

 
8. Nyilvántartja a megjelenő rendelkezéseket. 

 
9. Rendszeres kapcsolatot tart az óvodákkal, társintézményekkel, valamint a 

közművelődési intézményekkel. 

 

10. Gondoskodik az igazolatlanul mulasztó tanulók szüleinek értesítéséről. 
 

11. Felméri a szakirodalom, anyag- és eszközigényeket. 
 

12. Kapcsolatot tart a könyvtárossal és az oktatástechnikussal. 
 

13. Ellenőrzi a tanügyi dokumentumokat, elszámolásokat. 
 

14. Megszervezi az első osztályosok beíratását. 
 

15. Közreműködik a tankönyvrendelésben. 
 
16. Felméri a továbbképzési igényeket. 

 
17. Részt vesz a leltározás előkészítésében és lebonyolításában. 
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18. Gondoskodik a szülőknek szóló információknak a címzetthez juttatásáról. 

 
19. Az igazgatóhelyettes bizalmi feladatot lát el, számára a hivatali titoktartás 

kiemelten kötelező. 
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5.sz.melléklet 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkaközösség vezetők 

 

1. A munka közösségvezetőt a tantestület javaslatára az igazgató bízza meg. 

Visszahívása is hasonlóan történik. 

 

2. A munka közösségvezetőnek véleményezési joga van a pedagógiai program, a 

munkaterv és a belső ellenőrzések tervezésénél. 

 

3. Részt vesz a fegyelmi eljárások kidolgozásában, lefolytatásában. 

 

4. Megtervezi és megszervezi szaktárgyi közössége munkáját. Ennek írásos 

dokumentumát szeptember 30-ig elkészíti és leadja az iskola vezetésének. 

 

5. Szervezi és segíti kollégái munkáját, különös tekintettel a pályakezdőkre, illetve 

az új belépőkre. 

 

6. Rendszeres hospitálást végez. 

 

7. Tervezi és végzi az évközi és tanév végi eredményméréseket, ezek értékelését. 

 

8. Figyelemmel kíséri a versenykiírásokat, időben leadja a nevezéseket. 

 

9. Felméri munkaközössége továbbképzési igényeit, közreműködik a 

megvalósításban. 

 

10. Segíti szaktárgyában a megfelelő program és az ahhoz megfelelő tankönyvek és 

taneszközök kiválasztását. 
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11. Figyelemmel kíséri a szakleltárt, javaslatot tesz új eszközök beszerzésére, illetve 

a selejtezésre. 

 

12. Személye a legfőbb összekötő kapocs az iskolavezetés és a tantestület tagjai 

között. 

 

13. Igény szerint értékelő beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről. 
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6.sz. melléklet 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Pedagógusok 

 

1. A pedagógus munkaideje napi nyolc óra. Kötelezően ellátandó óráinak számát a 

mindenkor aktuális közoktatási törvény szabályozza. 

2. A többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról alapján, valamint 

az iskola munkatervében foglaltakon kívül: 

3. A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében a 

tantestület által közösen meghatározott egységes elvek alapján, módszereinek 

szabad megválasztásával végzi munkáját. 

4. Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös 

vállalások teljesítéséből, a diákönkormányzat kialakításából, az ünnepek, 

megemlékezések szervezéséből, lebonyolításából, a tanulók egész napos 

foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából, a tanulók 

folyamatos felzárkóztatását és a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, a 

pályaorientációs, pályaválasztási munkából, a gyermekvédelmi tevékenységből. 

5. Ismeri a pedagógia korszerű elméleteit, gyakorlatát, ezeket nevelő és oktató 

munkájában alkalmazza. Tantárgyának eszközigényét ismerve részt vállal a 

szertári állomány fejlesztésében.  

6. Önállóan, folyamatosan képzi magát, szükség szerint részt vesz a szervezett 

továbbképzéseken.  

7. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi. Önálló éves tanmenetét szeptember 

30-ig bemutatja munkaközössége vezetőjének valamint az igazgató engedélye 

alapján használja. 

8. A tanítási órákra, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra felkészül. 

Felkészüléséről az ellenőrző személyek kívánsága szerint számot ad. 

9. A minisztérium által jóváhagyott tantervek alapján, a tankönyvek és egyéb 

taneszközök felhasználásával tanít. 

10. Az írásbeli dolgozatok megírását előre jelzi, a megírás után két héten belül javítja. 

Az írásbeli házi feladatokat ellenőrzi. 
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11. Rendszeresen ellenőrzi a tanterem tisztaságát, betartja illetve betartatja az iskola 

házirendjét. 

12. Az iskola munkatervében meghatározottak szerint tart fogadóórát. A tanulók 

magatartásáról és tanulmányi munkájáról tájékoztatja az osztályfőnököt és a 

szülőket. 

13. Külön figyel a lemaradó, illetve a tehetséges gyerekek haladására, fejlődésére és 

tudatos, folyamatos segítséget nyújt felkészülésükhöz. 

14. A tantestület által elfogadott rend szerint látja el az ügyeletet, az igazgató, vagy 

az igazgatóhelyettes utasítása alapján a helyettesítést, tanórán kívüli teendőit, 

tisztségének megfelelő vállalt kötelezettségeit, a munkakörével járó 

adminisztrációs munkát. Az adminisztrációt naprakészen vezeti. 

15. Távolmaradása esetén a szakszerű helyettesítés érdekében tanmenetét a 

helyettesítők rendelkezésére bocsátja, a tanítandó anyagot kiírja. Váratlan távollét 

esetén természetesen a fenti kötelezettség nem áll fenn. 

16. Részt vesz az értekezleteken, hozzászólásaival, javaslataival, kritikájával segíti 

az iskola munkáját. 

17. Segít a tankönyvek megrendelésében. 

18. Felkészíti tanulóit az iskolai tantárgyi és egyéb versenyekre, részt vesz azok 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. 

19. A tanulói kíséretet szakszerűen ellátja. 

 



 43 

7.sz. melléklet 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK MUNKAKÖRE 
 

1. Az osztályfőnököt a munkaközösség-vezetők véleményének figyelembevételével 

az igazgató jelöli ki. 

 

2. Osztályfőnöki nevelői munkáját megtervezi. Ennek írásos dokumentumát 

szeptember 20-ig /1. és 5. osztályban szeptember 30-ig/ elkészíti. 

 

3. A dokumentum tartalmazza a helyzetelemzést, az elérendő célokat, feladatokat, a 

célok érdekében megvalósítandó feladatokat és a részletes tanmenetet, 

kirándulási tervet. 

 

4. Minden hónapban értékeli a tanulók közösségi, tanulmányi munkáját, magatartás 

és szorgalom osztályzatot ad a tanulók, szaktanárok és a napközis nevelők 

véleménye alapján. Mindezt bevezeti a naplóba és az ellenőrző könyvbe. 

 

5. Személyiség és közösségfejlesztő munkája eredményességének érdekében 

együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel, 

szülőkkel. Rendszeresen látogatja osztálya tanítási óráit, tanításon kívüli 

foglalkozásait. Tapasztalatait, problémáit az érintett nevelőkkel és a tanulókkal 

megbeszéli 

 

6. Gondot fordít a lemaradók felzárkóztatására ennek érdekében korrepetálásra, 

napközibe, tanulószobára irányítja a tanulókat, a részvételt és az eredményt 

ellenőrzi. 

7. Együttműködik az iskola gyermekvédelmi megbízottjával. A lehetőségekhez 

képest egyénileg is foglalkozik a tanulókkal. 

 

8. Ugyancsak együttműködik a DÖK-vezetővel, osztálya diákönkormányzati 

képviselőjével. 
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9. Az iskola munkatervében foglaltak szerint részt vesz a fogadóórákon, illetve 

szülői értekezleteket tart. A szülői értekezleteken beszámol az osztály tanulmányi 

és neveltségi helyzetéről ismerteti a soron következő feladatokat. A tájékoztató 

füzetekben értesíti a szülőket a tanulók magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi 

eredményeiről, gondosan ügyelve ara, hogy az elismerések, elmarasztalások 

nevelő hatásúak legyenek. Ellenőrzi az osztályzatok és egyéb beírások szülők 

általi tudomásul vételét. 

 

10. Naprakészen végzi az osztályfőnökök adminisztrációs és ügyviteli teendőit. 

Előzetes kérés alapján engedélyt ad a tanulónak a tanítási napról való 

távolmaradásra. 

 

11. A zökkenőmentes átmenet érdekében az átadó-átvevő osztályfőnökök kötelesek 

előzetesen egymásnál hospitálni, egymásnak részletes tájékoztatást adni a 

tanulókról. Időnként színház, múzeum, mozi, stb. látogatásra viszi tanítványait és 

megszervezi az év végi kirándulást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

8. melléklet 

 

 

Belső ellenőrzési szabályzat 

 

Az intézmény belső ellenőrzési szabályozására és végrehajtása érdekében az 

alábbi igazgatói utasítást adom ki az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának mellékleteként. 

 

A belső ellenőrzés célja: 

 

A belső ellenőrzés célja az intézményi feladatellátás és gazdálkodás területén 

az, hogy  

- biztosítsa az intézmény felelős vezetője számára a megfelelő 

mennyiségű és mélységű információt az intézményben folyó oktató és 

nevelő munka tartalmáról és annak színvonaláról 

- jelezze a pedagógusok és egyéb közalkalmazottak, valamint a vezetők 

számára a szakmai és jogi követelményektől való eltérést 

- segítse a vezetői működés és irányítás hatékonyságát, az intézmény 

gazdaságos működését, valamint a vezető döntéseinek előkészítését 

és a döntések egységes, teljes körű végrehajtását 

- a szabálytalanságok, hiányosságok, lazaságok, fegyelmezetlenségek 

és azok okainak és körülményeinek feltárásával biztosítsa az 

intézmény törvényes jogszabályokban és belső utasításokban előírt 

működését. 

- Biztosítsa a pénz és egyéb eszközgazdálkodással, valamint az 

elszámolásokkal kapcsolatos kötelező előírások betartását. 
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A vezetői ellenőrzés: 

 

Valamennyi vezető beosztású dolgozó feladata a vezetése és irányítása alatt 

működő munkaterület munkájának folyamatos ellenőrzése. A vezető által 

gyakorolt ellenőrzésnek folyamatosnak kell lennie. 

A vezető által gyakorolt ellenőrzés módjai: 

- az irányítás funkciójához kapcsolódó ellenőrzés 

- adatszolgáltatás – adatfelhasználás alapján végzett ellenőrzése 

- beosztottak beszámoltatásán alapuló ellenőrzés 

- a helyszíni ellenőrzés 

Az általános vezetői ellenőrzés formái: 

- postabontás 

- kiadványozás 

- koordinálás 

- beszámoltatás 

- helyszíni ellenőrzés 

- igazgatói utasítások és szabályzatok kiadása és azokban foglaltak 

betartása 

- munkaköri leírások kiadása, az azokban leírt feladatok megkövetelése 

 

Az igazgató ellenőrzési kötelezettségei 

 

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője. 

Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézet összes dolgozójára. 

Előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok felhasználását. 

Kialakítja és jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. 

Ellenőrzéseinek megállapításai alapján gondoskodik a szükséges intézkedések 

megtételéről és azok végrehajtásáról. 

Ellenőrzi az általa átruházott jogkörök gyakorlását. 

Vizsgálja a szaktevékenység ellátásának hatékonyságát. 

Látogatja a tanítási órákat, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és 

pedagógusokkal . 
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Ellenőrzi a belső szabályzatok és utasítások, a munkaköri  leírások betartását, az 

intézményi vagyon védelmét, annak szervezettségét. Vizsgálja a leltározás, 

selejtezés helyességét. 

 

A munkafolyamatokba épített ügyrendi ellenőrzés 

 

A munkafolyamatokba épített belső ellenőrzésnek biztosítania kell: 

- az egyes munkafolyamatok megszakítás nélkül ellenőrizhetők legyenek 

- a költségvetési előirányzat felhasználását 

- Berendezési és felszerelési tárgyak, anyagok, szemléltető eszközök, 

műszaki és élelmezési anyagok rendeltetésszerű felhasználását. 

 

A belső ellenőrzés területei 

 

1. Gazdálkodási tevékenység ellenőrzése 

– Állóeszköz gazdálkodás ellenőrzése 

– Létszám és bérgazdálkodás ellenőrzése 

– Készlet és energiagazdálkodás ellenőrzése 

– Működési bevételek ellenőrzése 

 

2. Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok 

- felelősségi körök kialakítása 

- vagyontárgyak tárolására és őrzésére szolgáló helységek 

- vagyonmegállapító leltározás 

- selejtezés végrehajtása 

 

3. A szakmai pedagógiai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok: 

- a pedagógiai program és az éves munkaterv végrehajtásának 

ellenőrzése 

- nevelői- oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása 

- a tanulók tanulmányi eredményének, magatartásának és szorgalmának 

felmérése, értékelése 

- anyakönyvek, naplók szabályszerű vezetése, ellenőrzése 

- szakmai munkaközösségek munkája 
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A belső ellenőrzés munkája 

 

1. Az ellenőrzés megállapításának írásba foglalása 

- az ellenőrzés fontosabb adatai 

2. Az ellenőrzési jegyzőkönyv készítése 

Az ellenőrzési jegyzőkönyv szerkezeti tagozódása tekintetében a fontosabb 

adatok körében az alábbiakat kell feltüntetni. 

- a bevezető részt , mely tartalmazza a készítés helyét és idejét, 

- az ellenőrzött munkaterület megnevezését, 

- a helyszíni ellenőrzés kezdő és végnapját 

- az ellenőrzést végző dolgozó nevét, az ellenőrzési záradékot. 

A realizálási záradékban az ellenőrzött dolgozó az ellenőrzési jegyzőkönyv 

átvétele alkalmával intézkedési kötelezettségeire nézve tesz kötelező 

nyilatkozatot . 

A felelősségi záradékban a felelősként megjelölt személyek igazolják, hogy a 

rájuk vonatkozó részt megismerték, s kijelentik, hogy arra 3 munkanapon belül 

írásbeli magyarázatot adnak. 

Az ellenőrzési jegyzőkönyvhöz hibajegyzék is csatolható, amelyben a súlyos 

szabálytalanságnak nem minősülő kisebb hibákat lehet felsorolni. Az ellenőrzés 

által feltárt hiányosságok, mulasztások jelentőségétől és súlyától függően a 

vonatkozó jogszabályok alapján a realizálási kötelezettségének fegyelmi eljárás 

megindításával és lefolytatásával kell eleget tenni. 
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9.sz melléklet 

 

 

Az irat és ügykezelési szabályzat 

 

Az intézmény titkárságán az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat az oda 

beosztott adminisztratív dolgozók végzik. 

A munka irányítása és ellenőrzése az intézmény vezetőjének a feladata. 

Az iskolatitkár az intézménybe érkező küldeményekkel kapcsolatban az alábbi 

feladatokat látja el: 

- a küldemények átvétele, 

- a küldemények felbontása 

- az esetleges előíratok csatolása, 

- az irodában iktatott iratok belső továbbítása, és ezzel kapcsolatos 

nyilvántartás vezetése,  

- az irodában iktatott iratok belső továbbítása, és az ezzel kapcsolatos 

nyilvántartás vezetése 

- az irodában iktatott iratokhoz kapcsolódó mellékletek csomagolása 

- a továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmány 

kezelése 

- a határidős iratok kezelése és nyilvántartása 

- az irodában iktatott iratok kiadványainak külső kézbesítése 

- az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése 

- az irattár kezelése, rendezése 

- az irattári jegyzékek készítése 

- közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

Az irattár őrzi és kezeli a három évnél régebbi irattári anyagot. 

 

Az irattári anyag selejtezése. 

A selejtezés az irattári terv alapján történik. Ennek megfelelően az irattár anyagát 

ötévenként legalább egyszer a sejtezés szempontjából felül kell vizsgálni és ki 

kell választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv 

szerint lejárt, tehát kiselejtezhető. 
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A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

Az intézményi körbélyegző nyilvántartása 

A nyilvántartólapon a bélyegző lenyomata alatt fel kell tüntetni: 

- a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét 

- a bélyegző használatára jogosultak nevét, aláírását, 

- a bélyegző kiadásának dátumát, 

- a bélyegzőért felelős dolgozó nevét, aláírását. 
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10.sz melléklet 

 

 

Leltározási szabályzat 

 

A leltározás végrehajtása 

A leltározás szabályszerűségéért a leltározási felelős, ennek hiányában az 

intézmény iskolatitkára felel. 

A leltározás során a leltározott eszközök azonosítási adatait, mennyiségi 

egységét és mennyiségét a számbavétellel egyidejűleg a leltári bizonylaton kell 

rögzítenie a leltározónak. Mennyiségi felvételnél: 

- méréssel, számlázással 

- leltárba vett eszközök 

- leltározott tárgyak  

A leltározás befejezése után el kell készíteni a leltár összesítését és ellenőrzését. 

Ennek keretében ellátandó feladatok: 

- leltárfelvételi ívek csoportosítása a leltárösszesítő elkészítéséhez 

- leltárösszesítő elkészítése és egybevetése a tartalmilag és 

számszakilag is ellenőrzött bizonylatokkal 

- a könyv szerinti készletek felvezetése a leltárösszesítőre, valamint a 

hiányok és többletek meghatározása 

- a leltárjegyzőkönyvek elkészítése 

A leltár ellenőrzését a leltárfelelős és az intézmény által kijelölt ellenőr végzi. 

A leltárfelvétel teljességének vizsgálata után kerül sor a leltárösszesítő 

elkészítésére. A leltározás befejezésekor zárójegyzőkönyvet kell felvenni, a 

leltározásban részt vevők leltározásban betöltött funkciójuk feltüntetésével írják 

alá. 
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11.sz melléklet 

 

 

Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésének és 

selejtezésének szabályzata 

 

1. A feleslegessé vált eszközök, készletek jegyzéke 

A feleslegessé vált eszközöket jegyzékbe kell foglalni. 

A jegyzéknek a következőket kell tartalmaznia: 

- nyilvántartási szám 

- az eszköz megnevezése 

- mennyiségi egység 

- feleslegessé válás oka 

- a használatból való kivonás időpontja 

- az összeállításért felelős személy aláírása 

 

2. A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása 

A megsemmisítés előtt meg kell kísérelni a hasznosítást. 

- bérbeadás útján 

- térítés ellenében történő átadással 

- magánszemélyek részére történő értékesítés útján történhet. 

 

3. Selejtezés 

Selejtezési eljárás lefolytatása 

Az értékesítésre nem került vagyontárgyakat a leltározást megelőző napokban 

selejtezni kell. 

A selejtezési bizottság kijelölése 

A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak megbízása az intézményvezető 

hatáskörébe tartozik. A bizottságnak legalább 3 főből kell állnia. A selejtezés 

alkalmával a bizottságnak a selejtezésre kerülő vagyontárgyak, illetve a 

készletek hasznosításának módjáról is döntenie kell.  
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 A selejtezési bizottság által javasolt intézkedések megtételére a selejtezés 

tényleges lefolytatására csak az intézményvezető engedélye alapján kerülhet 

sor. 

 

4. A selejtezés dokumentálása 

A tárgyi eszközök selejtezésének dokumentálására nyomtatványokat kell 

használni: 

- tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 

- selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke 

- tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek, 

hulladék anyagok jegyzéke 

- megsemmisítési jegyzőkönyv 
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12. sz. melléklet 

 

 

A Petőfi Sándor Általános Iskola Könyvtárának  

Működési Szabályzata 

 

 

A könyvtár elnevezése: Petőfi Sándor Általános Iskola 

A könyvtár címe: 2600. Vác, Deákvári főtér 5. 

Létesítésének ideje:  1958. 

A könyvtár elhelyezése: önálló elhelyezés az iskola épületében 

Alapterülete: 23 m2 

A könyvtár bélyegzője: 

 

1.    A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása 

 

Az iskolai könyvtár a Petőfi Sándor Általános Iskola szervezetében működik. 

Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Vác Város Polgármesteri 

Hivatal az iskola költségvetésében gondoskodik. 

A szakszerű és a feladatoknak megfelelő könyvtári szolgáltatások 

kialakításáért az iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget. 

A könyvtár szakmai koordinációs központja az Országos Pedagógiai Könyvtár 

és Múzeum. 

Az iskolai könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységével a Pest 

Megyei Pedagógiai Intézet segíti. 

Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi. 

 

2. A könyvtár feladatai 

 

Az iskolai könyvtár gyűjteményét szakszerűen fejleszti és feltárja. 

Költségvetési keretén belül biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a 

neveléshez, oktatáshoz, tanuláshoz szükséges információhordozókat. 
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Központi szerepet tölt be az iskola olvasás és könyvtár-pedagógiai 

tevékenységében. A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a 

tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a kívánatos olvasási szokások 

kifejlesztését, a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítását. 

A pedagógusok alapvető pedagógiai szakirodalmi és információs 

tájékoztatására törekszik, ennek érdekében fogadja más intézmények 

szolgáltatásait, információit. 

 

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata a 20.sz mellékletben található. 

Az iskolai könyvtár állományának alakítása, gazdálkodása  

Az iskolai könyvtár az általános iskola követelményeinek megfelelően 

folyamatosan, tervszerűen, arányosan fejleszti állományát. Az állomány 

vétel, ajándék és csere útján a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően 

gyarapszik. 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket 

az iskola a költségvetésben előre tervezetten, folyamatosan biztosítja.  

Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, 

információhordozók, nyomtatványok megrendelése és beszerzése az 

iskola költségvetésében biztosított összegből a könyvtáros tanár feladata. 

Hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható. 

A könyvtáros tanár az állományalakítás során figyelembe veszi a 

szükségleteket és a nevelői közösségek kéréseit. 

A könyvtár tervszerű és folyamatos gyarapítása érdekében a Városi 

Könyvtárhoz utalt összeg erejéig szerződést kell kötni a Könyvtárellátó 

Közhasznú Társasággal. 

 

A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

A könyvtár helyiségben elhelyezett dokumentumok: 

- könyvállomány 

- kézikönyvtár 

- kölcsönző állomány 
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- segédkönyvtár 

- raktári rendje – szépirodalom betűrendben, 

- ismeretközlő irodalom szak, ezen belül betűrendben 

- brosúrák 

raktári rendje: évfolyamonként 

- periodiák 

raktári rendje: friss számok a folyóirattartón, korábbi évfolyamok 

tékázva a raktárban 

- AV dokumentumok 

Raktári rendje: külön egységenként dokumentumtípusokként 

folyószámos elhelyezéssel. 

Az állomány nyilvántartása: 

 A dokumentumok állományba vételéről a 3/1975. / VI.17./ KP-PM sz. 

   együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelvek / MK.1978.9./ határoztak. 

 A könyvtárba érkező – gyűjtőkörbe tartozó – tartós használatra szánt 

dokumentumokat 3 napon belül állományba kell venni. 

 A könyvekről az egyedi / címleltár / és az összesített / csoportos leltár / állomány 

nyilvántartást szakszerűen kell vezetni. 

 A periodiákról ideiglenes nyilvántartás készül. 

Az AV dokumentumokról az alábbi nyilvántartást vezetjük: 

- egyedi leltárkönyvet az alábbi módon: 

- dokumentumtípusonként önálló leltárkönyvben 

- a típust jelölő betűvel és folyószámozással 

- összesített / csoportos / nyilvántartást, 

- a brosúrákról egyedi nyilvántartás készül Br. és sorszám 

megjelölésével  

Fogyóanyagonként kezeljük értékhatár korlátozás nélkül. 

Itt tartjuk nyilván a tanári segédleteket, tanterveket, tanári kézikönyveket és 

tankönyveket. A tartalmilag gyorsan avuló dokumentumokat. A brosúrák 

állományba vételekor a számlákon jelöljük meg azokat a dokumentumokat 

amelyeket brossúra-nyilvántartásba vettünk. A csoportos leltárkönyvbe a 

brosúrákat nem vezetjük be.  

A könyvtári állomány ellenőrzése, védelme:  
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Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal 

ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált, és a természetes 

elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. Hasonló 

rendszerességgel törölni kell az olvasók által elvesztett és térített 

dokumentumokat is.  

Az olvasó által elveszített, megrongált dokumentumokat az olvasó az alábbi 

módon pótolhatja: 

- a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével, 

- a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével, 

- a dokumentum másolási és kötési értékének megtérítésével 

A pótlás módját a könyvtár határozza meg. 

A brosúrák nem leltárkötelesek, a hiányzó brosúrákat azonban törölni kell. 

A törölt brosúráról nem kell sejtezési jegyzőkönyvet készíteni. A nyilvántartásból 

egy piros vízszintes vonallal áthúzzuk a törölt dokumentumot. A könyvtáros tanár 

nem felelős ezekért a dokumentumokért. 

Az iskolai könyvtár állományának ellenőrzését a 3/1975./VI.17./ KM-PM sz. 

együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelvek MK.1978.9. szerint végzi. 

 

A könyvtári állomány feltárása: 

 

Az iskolai könyvtár teljes állományáról katalógusok készülnek: 

- raktári katalógus 

- olvasói katalógus 

- betűrendes leíró katalógus 

- csoportképzéses szakkatalógus 

 

4. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai  

 

Az iskolai könyvtár  rendelkezésére áll a könyvtár használóinak. A könyvtár 

használóinak köre: 

- az iskola tanulói 

- az iskola dolgozói 

Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek csak az igazgató leírásos 

engedélyével vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Az iskolai könyvtár 
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feladata, hogy az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek 

érdekében a könyvtárhasználók a könyvtár teljes állományát használhatják 

helyben, és kölcsönözhetnek az erre kijelölt állományegységből. 

Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást nyújt a könyvtár a dokumentumai 

használatához szükséges ismeretekről. Bibliográfiai vagy adatszolgáltatást nyújt. 

Segíti az iskolai munkához szükséges irodalomkutatást, esetenként 

témafigyelést végez. 

Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra 

épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének kialakításában, 

előkésztésében, megtartásában. A tanulói aktivitásra építve öntevékeny 

könyvtári közösségeket szervezhet. 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében a saját gyűjteményében nem található 

Dokumentumokat – a felmerülő költségek térítése esetén – más könyvtártól 

átkéri, illetve a hozzá érkező kéréseket kielégíti. 

Ellátja a szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartási feladatokat. 

Gondoskodik az állomány védelméről, szakmai rendjéről. 

Az olvasó köteles betartani a könyvtár használatának szabályait. Köteles 

rendezni tartozását az iskolával kötött jogviszony megszűnése előtt. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével összefüggő részletes 

szabályokat, a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

5. Záró rendelkezések: 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata az iskola szervezeti és 

működési szabályzatának mellékletévé képezi. 

Az iskolai könyvtár szabályzatait felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha 

jogállásban szervezeti felépítésben, feladat, működési vagy személyi 

rendszerében változás következik be. 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép 

életbe. 
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13. sz. melléklet 

 

 

A Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

 

1. A gyűjtőkört meghatározó tényezők 

 

A könyvtár a Petőfi Sándor Általános Iskola alapfokú oktatási intézményben 

működik, melynek célja az új ismeretekre nyitott, tanultakat célszerűen 

felhasználó, életkoroknak megfelelő műveltségű ifjúság nevelése. Az iskola 

pedagógiai programjában megfogalmazott profilja szerint ének-zene és 

matematika tagozat működik. Az emeltszintű oktatást kibővítjük a 

drámapedagógiával. 

Nevelési és oktatási céljaink érdekében a könyvtár feladata: 

Biztosítani a tanulók és a pedagógusok ellátását, olyan információkkal, amelyek 

fontos szerepet töltenek be a nevelő – oktató munka folyamatában. 

A könyvtári állomány fő gyűjtőkörébe azok a dokumentumok tartoznak, amelyek 

elsődleges funkciócsoportból adódóan feladatainak megvalósítását segítik. 

Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítésére 

szolgáló dokumentumok gyűjtését csak részlegesen vállalhatja. 

A könyvtár él a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével, hogy az olvasók számára 

biztosítsa a széles körű dokumentum használatot. 

 

2. A könyvtár által gyűjtött dokumentumok formai leírása 

 

A hagyományos nyomdai úton előállított dokumentumok 

- könyvek 

- időszaki kiadványok 

- kisnyomtatványok 

- térképek 

- kották 

- kéziratok 

- audióvizuális ismerethordozók: 
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- diaképek 

- transzparensek 

- magnókazetták 

- hanglemezek / hagyományosak és CD / 

- videófilmek 

- számítógépes ismerethordozók 

- CD ROM-ok 

 

3. A gyűjtés szintje és mélysége 

 

Az általános Iskolai könyvtárak gyűjtőköre alapszinten az ismeretek minden 

ágára kiterjed. 

Kiemelten kell gyűjteni a helyi tantervben meghatározott házi és ajánlott 

olvasmányokat, a munkáltató eszközként használatos műveket. 

A tananyagos kiegészítő, vagy ahhoz közvetve kapcsolódó szép és 

ismeretközlő irodalmak tartalmi teljességgel válogatva. 

Kiemelten gyűjtsük az összefoglaló jellegű, történeti, enciklopédikus műveket 

és lexikonok. 

 

4. A gyűjtés tartalom szerint: 

 

Kézikönyvtári állomány: 

Alapvetően szükségesek: 

- általános és szaklexikon 

- általános és szakenciklopédiák 

- szótárak, fogalomgyűjtemények 

- kézikönyvek, összefoglalók 

- adattárak 

- atlaszok 

- tankönyvek 

- tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok, napilapok 

- nem nyomtatott ismerethordozók / AV,CD,CD-multimédia / közül a 

tantárgyaknak megfeleltetett féleség 
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Ismeretközlő irodalom: 

Teljességgel kell gyűjteni az alapvizsga követelményrendszerének 

megfeleltetett irodalmat. 

Biztosítani kell a közismereti és szakmai tantárgyi programokban 

meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat, a munkáltató eszközként 

használatos dokumentumokat. Ennek optimális mértéke egy tanulócsoportnyi 

példányszám. 

 

Szépirodalom: 

A könyvtár teljességre törekvően gyűjti a mikrotantervekben meghatározott  

házi és ajánlott olvasmányokat, antológiákat, népköltészeti irodalmakat a 

magyar és világirodalom alkotásaiból. 

  

 Pedagógiai gyűjtemény:  

Gyűjteni kell a pedagógiai szakirodalom és határ tudományainak 

dokumentumait. Pedagógiai és pszichológiai szaklexikonok, enciklopédiák, 

pedagógia történeti munkák, alapvető neveléselméleti kézikönyvek, pedagógia 

klasszikusainak munkái, a pedagógiai programban meghatározott nevelési és 

oktatási cél megvalósításához szükséges irodalmak. 

A művelődés és oktatáspolitika dokumentumait, tanári kézikönyvek, stb.  

 

Könyvtáros segédkönyvtár: 

Gyűjteni kell: 

- kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédletek 

- könyvtári feldolgozó munka szabályait, szabályzatait tartalmazó 

segédleteket 

- könyvtári összefoglalókat 

- könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket 

- könyvtárhasználattan módszertani segédleteit 

- az iskolai könyvtárral kapcsolatos módszertani kiadványokat, 

módszertani folyóiratokat 
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Hivatali segédkönyvtár: 

Az iskola vezetősége részére a nevelőmunka irányításával, a gazdálkodással 

az ügyvitellel kapcsolatos dokumentumokat beszerezzük. Biztosítjuk a Magyar 

Törvénytár c. számítógépes dokumentumokhoz való hozzáférést, 

folyamatosan megvásároljuk a közlönyöket. 

 

Kéziratok: 

Gyűjtjük az iskola pedagógiai dokumentációit, a pályázati munkákat / tanulói, 

tanári / iskolai újság és rádió dokumentációit. 

Az iskola és a város történetére vonatkozó dokumentumokat. 
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14. sz. melléklet 

 

Munkaközösségek együttműködése 
 

 
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezését, szervezését és ellenőrzését 
szakmai, módszertani kérdésekben az intézmény pedagógusaiból létrehozott 
szakmai munkaközösségek segítik. A szakmai munkaközösségek döntenek saját 
működési rendjükről, munkatervük elfogadásáról. 

• A munkaközösségek jogai, illetve feladatai különösen, hogy 

• javaslatot tegyenek a helyi tanterv megválasztására, valamint a költségvetés 
szakmai előirányzatának felhasználására; 

• kísérjék figyelemmel a tantárgyak tanmeneteinek elkészítését, ellenőrzését; 

• segítsék a pályakezdő pedagógusok szakmai munkáját; 

• törekedjenek az egységes intézményi követelményrendszer 
összehangolására és alkalmazására; 

• végezzenek tantárgyi és nevelési eredményvizsgálatokat; 

• a tanulók részére írjanak ki a tanulmányaikhoz kapcsolódó pályázatokat, 
szervezzenek tanulmányi versenyeket, készítsék fel a tanulókat; 

• a javító- és osztályozó vizsgák lebonyolításában a vizsgák feladatainak 
meghatározásával, valamint a vizsgabizottság tagjaiként vegyenek részt. 

 
A munkaközösségek együttműködése érdekében: 
 

• Munkájuk alapja a közösen megvitatott és elfogadott intézményi pedagógiai 
program. 

 

• A munkaközösségek vezetői évente több alkalommal részt vesznek az 
intézményi kibővített vezetői megbeszéléseken , ahol megismerkednek az 
aktuális feladatokkal, elmondják véleményüket a feladataikat érintő 
kérdésekben, beszámolnak munkaközösségük munkájáról, megismerkednek 
egymás tevékenységével, megvitatják tapasztalataikat. 

 

• A sajátos nevelési igényű, magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarokkal 
küzdő tanulók nevelésére közösen dolgoznak ki egységes fejlesztési tervet a 
megfelelő szakvélemények szerint, az erre alkalmas szakember bevonásával. 

 

• Együttműködnek az iskolai programok, versenyek szervezésében, a tanulók 
jutalmazásában. 

 

• Tagjai közül minden munkaközösség kijelöli azokat a személyeket, akik az 
intézmény többi munkaközösségével év közben folyamatos kapcsolatot 
tartanak, segítik az információcserét, beszámolnak a felmerülő problémákról, 
a megállapodásokról. 

 

• Az iskola nevelési értekezleteire, a pedagógusok intézményen belüli 
képzésére összehangolt munkarend szerint felkészülnek. 
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15. sz. melléklet 

 
 

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 
 
 

• Az iskola gyermekvédelmi felelőse rendszeres, legalább havi egyszeri 
alkalommal kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.  

 

• Jelzi az osztályfőnökök, egyéb jelzőrendszerek által feltárt 
veszélyhelyzetekben lévő gyerekeket, családokat, segítséget kér a 
családlátogatásnál, a veszélyeztetettség okainak feltárásánál, a gyerek 
megfelelő szakemberhez irányításánál. 

 

• Tájékozódik a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, az általa szervezett 
programokról, ruhaosztási akciókról, felhívja az erre rászoruló családok 
figyelmét a segítségnyújtási formákra. 

 

• A magatartási, beilleszkedési, tanulási, nevelési problémákkal küzdő gyerekek 
fejlesztéséhez igénybe veszi a Gyermekjóléti Szolgálat megfelelő 
szakembereinek segítségét, foglalkozásait. 

 

• A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett iskolai szociális munka keretében 
az iskola lehetőséget teremt fogadóórák szervezésére, ahol a szülők 
közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. 

 

• Az iskolába meghívott szociális szakember és a pedagógusok közti személyes 
kapcsolat kialakítását kezdeményezi, lehetővé teszi a gyerekekkel, 
családokkal kapcsolatos konzultációt, a problémák esetmegbeszélésen 
történő kezelését, az iskolán belül felmerülő problémák okainak vizsgálatát, az 
okok feltárását, a megoldás közös keresését. 

 

• A kapcsolattartás fő célja a gyerekek veszélyeztetettségének korai 
felismerése, a hátrányok kezelése, a megfelelő terápia, a hátrányos helyzetű 
gyermekek megsegítése. 
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16. sz. melléklet 

 

Orvosi vizsgálatok rendje: 

 

Balesetmegelőzés okából orvosi vizsgálatra kell rendelni a munkavállalót a 

következő munkakörökbe: 

- intézményvezető 

- igazgatóhelyettesek 

- iskolakönyvtáros 

- pedagógusok 

Fenti munkakörökben a vizsgálat  évente kötelező. 

 

Járványügyi érdekből orvosi vizsgálaton kell részt vennie: 

- iskolatitkár 

- rendszergazda 

 

Ismételt orvosi vizsgálatra akkor kell elrendelni ha: 

- a dolgozónak ismeretlen lázas megbetegedése volt 

- a dolgozónak olyan bőrbetegsége van , amellyel foglalkozásának 

gyakorlása közben mások megbetegedését idézheti elő 

- hasmenéses és heves gyomor –bél panaszai vannak ill. voltak és azóta 

orvosi vizsgálaton nem vett részt 

- AIDS betegség gyanúja áll fenn 

 

Munkavállaló felvételi rendje: 

- orvosi alkalmassági vizsgálat 

- munka és tűzvédelmi oktatás / elméleti és gyakorlati / 

Orvosi vizsgálatra való küldés a rendszeresített formanyomtatvánnyal történik. 

Munkavédelmi oktatásban a munkavédelmi megbízott részesíti. 

Az orvosi vizsgálatot valamint a munkavédelmi oktatás megtörténtét 

megfelelően dokumentálni kell. 
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17. sz. melléklet 

 

 

A tagintézménnyel,  

intézményegységgel való kapcsolattartás rendje 

 

 
 
A tagintézmény munkatársai telefonon, e-mail-ben, valamint az iskolabusz 

segítségével tartják a kapcsolatot az anyaintézménnyel. A Petőfi Sándor Általános 

Iskola vezetősége havonta legalább 1 alkalommal személyesen is a püspökszilágyi 

dolgozókkal. A rendszeres kapcsolattartás a KLIK intézményi struktúráján belül 

működik. Az értekezletek, döntések anyagait a tagiskola dolgozói is megismerik. Az 

iskolai dokumentumok megfeleltetése minden tanév elején, illetve végén kötelező.  
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18. sz. melléklet 
 

  

Rendkívüli esemény, 

bombariadó esetén szükséges teednők 

 

 

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 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  

•  igazgatóhelyettes  

•  személyi ügyekért felelős iskolatitkár  

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:  

•  a fenntartót,  

•  tűz esetén a tűzoltóságot,  

•  robbanással 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.  
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A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott 

csengetéssel, és hangosbemondón keresztül értesíteni (riasztani) kell, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett 

épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv, "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 pedagógusok a felelősek. A gyülekező 

területen az osztályokat az osztályfőnökök veszik át és azokat a tanulókat, akiket 

rendkívüli esemény esetén a szülő írásos nyilatkozata alapján haza küldhetnek, haza 

engedik. A többi gyerek számára az osztályfőnökök felügyeletet biztosítanak a tanuló 

iskolában való tartózkodásának aznapi tanrendi idejére.  

     

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni 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!)  

•  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, és egyeztetnie kell a napló aznapi 

létszámadataival.  

   

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,  
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•  a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,  

• 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 

intézkedni a további biztonsági intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és 

tanulója köteles betartani.  

    

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a "Tűzriadó 

terv" igazgatói utasítás tartalmazza:  

  

•  A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal 

történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény 

igazgatója a felelős.  

   

•  Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő 

kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat 

megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.  

   

•  A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény 

minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.  
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A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet az intézmény alábbi helyiségeiben kell 

elhelyezni:  

•  igazgatói iroda,  

•  tanári szoba,  

•  iskolatitkári iroda.  
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19. sz. melléklet 
 
 

Adatkezelési szabályzat 
 
 
 
Általános rendelkezések 

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós 

jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi 

XLVIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról.  

 

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési 

szabályzat határozza meg. 

 

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) 

- A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról  

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az 

intézménnyel jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, 

közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart, 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 
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- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük 

rendjének közlése. 

 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek 

egyértelmű és részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden 

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

 

1.2 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi 

közalkalmazottjára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

b) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, 

és határozatlan időre szól. 

c) Adatkezelési szabályzatunkat, a jóváhagyást követő dátummal létesített 

közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, erről a 

munka törvénykönyve 76. § /6/-/7/ bekezdése, valamint a 76/B § szakaszai szerint 

készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. 

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 

A nyilvántartott adatok körét a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A 

közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” 

fejezete rögzíti. Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak 

szerint.  

 

2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 

 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok: 

a) név, születési hely és idő, állampolgárság 

b) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám 
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c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 

besorolással kapcsolatos adatok, 

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

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre 

kötelezés, 

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

azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények 

átutalása céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok: 

 

a) a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és 

tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

b) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 

c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen – felvételivel 

kapcsolatos adatok. 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 
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- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok, 

d/ a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

e/ a tanuló diákigazolványának sorszáma 

- a tanuló azonosító száma, 

f/ a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

3. Az adatok továbbításának rendje 

 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

 

Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai 

továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, 

ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre 

vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 

szolgálatnak. 

 

3.2 A tanulók adatainak továbbítása 

 

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

el. Az elrendelést a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete 

rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az 

alábbiakban: 

 

A tanulók adatai továbbíthatók: 

 

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

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat 

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

sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat 

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

osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, 

iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének 

d) a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a 

diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat, 

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

felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási 

intézményhez és vissza 

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

egészségügyi állapotának megállapítása céljából 

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

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából 

h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartása céljából 

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelynek a jogszabályokban 

biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (például ingyenes tankönyvellátás, 

tanulók 50 %-os étkezési kedvezménye) elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a 

jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat 

karbantartásáért az intézmény igazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének 

gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes 

pozíciókat betöltő pedagógusokat, a gazdaságvezetőt és az iskolatitkárt 

hatalmazza meg. 
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A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az 

intézmény igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját 

felelősségével látja el.  

 

 

 

Az igazgató személyes feladatai: 

- a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 

- a 3.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 

- a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres 

ellenőrzése, 

- a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres 

ellenőrzése, 

- a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, 

szorgalom és  

tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az 

új 

iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

- a 2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének 

elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése. 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat 

látnak el az alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi 

körben.  

 

Igazgatóhelyettesek: 

- a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2 

fejezet c), f) szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért, 

- a 3.2 fejezet e),f),h) szakaszaiban szereplő adattovábbítás. 

 

Iskolatitkár: 

- a tanulók adatainak kezelése a 2.2 a),b),e) szakaszai szerint 

- a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 a) és b) 

szakaszai szerint 
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- adatok továbbítása a 3.2 d) szakaszában meghatározott esetben 

 

Osztályfőnökök: 

- a 3.2 fejezet c) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, 

szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek 

- a 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a 

tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek 

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei 

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

- nyomtatott irat 

- elektronikus adat 

- az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép 

 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes 

módszerrel is vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően 

is elrendelheti. 

 

5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

 

5.2.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 

felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 

közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

A személyi iratok köre az alábbi: 

- a közalkalmazott személyi anyaga 

- a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 
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- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (például 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok) 

- a közalkalmazott bankszámlájának száma 

- a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat 

tartalmazó iratok 

 

5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek 

alapja: 

- a közokirat vagy a közalkalmazotti írásbeli nyilatkozata, 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

- bíróság vagy más hatóság döntése, 

- jogszabályi rendelkezés. 

 

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

- az intézmény vezetője és helyettesei, 

- az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, 

- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, eb-

ellenőr, revizor) 

- saját kérésére az érintett közalkalmazott. 

 

5.2.4 A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

- az intézmény igazgatója 

- az adatok kezelését végző iskolatitkár 

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

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisülés, 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) kell tennie. 
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5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a 

közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok 

és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben 

felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak 

megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként 

kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás, amely szabályzatunk mellékletét képezi. A 

közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a 

továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

- a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

- a közalkalmazott áthelyezésekor 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

- ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles 

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az 

adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a 

felelős. Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag 

karbantartását a gazdaságvezető és az iskolatitkár végzik.  

 

5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése 

 

5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- az intézmény igazgatója 

- az igazgatóhelyettesek 

- az iskolatitkár 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
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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) kell tennie. 

 

5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók 

személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli. A diákok személyi adatai között a 2.2 fejezetben 

felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat osztályonként 

csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

- összesített tanulói nyilvántartás 

- törzskönyvek 

- beírási napló 

- osztálynaplók 

- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma 

 

5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás 

 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a 

szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok 

folyamatos ellátása céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő 

adatokat tartalmazhatja: 

- a tanuló neve, osztálya 

- születési helye és ideje, anyja neve 

- állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 

A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon 

készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel 

vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az igazgató 

felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy 

ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás 

másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.  
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A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül 

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

átvezetéséről. 

 

5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje 

 

5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 

 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 

jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes 

adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve 

kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, 

illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, 

milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. 

A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló 

nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása 

alapján kérheti. 

 

Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény 

vezetője 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. Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül 

írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást.  
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5.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 

az adatkezelést törvény rendelte el. 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást 

köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 

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 

továbbított, 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 – az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz 

fordulhat. 

 

5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az 

érintett közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  
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Záró rendelkezések 

 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további 

rendelkezéseket - mint pl. a belső ellenőrzés szabályozását, az iratkezelést, stb.- 

önálló szabályzatok tartalmazzák.  

Az intézményi dokumentumok és szabályzatok jegyzéke jelen SZMSZ melléklete. 

Ezen dokumentumok a partnerek számára hozzáférhetők. A nyilvánosságra hozatal, 

a tájékoztatás, megismertetés és felülvizsgálat, módosítás rendje a Pedagógiai 

program, MIP és Házirend esetében megegyezik az alábbiakban meghatározott 

eljárásrenddel.  

 

A tájékoztatás, megismertetés rendje, nyilvánosságra hozatal 

 

Az SZMSZ rendelkezéseiről a szülőket, tanulókat képviselőik útján, a szervezett 

kapcsolattartási keretek között – szülői értekezlet, iskolagyűlés, osztályfőnöki órák - 

az igazgató vagy megbízottja tájékoztatja legalább évente egy alkalommal.  

Az intézmény vezetője vagy kijelölt helyettese a dolgozók számára tantestületi, 

alkalmazotti értekezleten ismerteti. a szabályzat előírásait.  

Az iskola külső partnerei számára a dokumentum nyomtatott formában való 

hozzáférhetőségét – a hatályba lépés napjától - az intézmény(ek) hivatalos óráiban 

és előzetes időpont egyeztetés után biztosítjuk az alábbiak szerint: 

 

• Az iskola fenntartójánál  

• Az iskola könyvtárában  

• Az iskola igazgatójánál 

 

A dokumentum elektronikus verziója az iskola internetes honlapján – 

www.petofi.vac.hu – minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

 

A Szervezeti és működési szabályzat előírásairól, valamint az intézményi működés 

egyéb dokumentumairól – szóbeli vagy írásbeli kérelemre – további tájékoztatást 

kérhetnek az érdeklődők az iskola igazgatójától és/vagy igazgatóhelyetteseitől a 

vezetői fogadóórákon vagy más, előzetesen egyeztetett időpontban. 
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Az SZMSZ felülvizsgálatának és módosításának rendje  

 

Az SZMSZ és az intézmény alapvető szakmai-stratégiai dokumentumainak 

felülvizsgálatáról, a jogszabályi változásokból adódó korrekciójáról az intézmény 

vezetője a munkatársak bevonásával évente szeptember 1-jéig gondoskodik.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 

• a Fenntartó, 

• a Nevelőtestület, 

• az iskola igazgatója, 

• a diákönkormányzat  

• és szülői szervezet iskolai vezetősége kezdeményezheti képviselői útján az 

intézmény vezetőjéhez intézett kéréssel és módosító javaslattal. 

A módosítás során véleményezési, egyetértési jogot gyakorol a diákönkormányzat és a 

szülői szervezet. A módosított szabályzatot az igazgató előterjesztése után a 

Nevelőtestület fogadja el.   

 Az SZMSZ mellékletében található egyéb belső szabályzatok előírásai – a 

véleményezési és egyetértési jog gyakorlásával – jelen SZMSZ változtatása nélkül is 

módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások 

vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. 
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Felülvizsgálat és kiegészítés 
 

 

 

A szakmai alapdokumentum alapján a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola és Tagintézménye 

-  a Móra Ferenc Általános Iskola - összevonásra került és így a Móra Ferenc Tagiskola 

helyett a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola Püspökszilágyi Telephelye elnevezést 

használjuk a továbbiakban.  

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot ennek megfelelően módosítottuk.  

 

 

Vác, 2018. november 5. 

 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

………………………………………… 

Csánki Sándor 

igazgató 

 

 


