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1. AZ SZMSZ CÉLJA 

1.1. A szabályzat célja, tartalma 

A szervezeti és működési szabályzat / továbbiakban SZMSZ/ célja, hogy meghatározza vala-

mely intézmény / szervezet / számára a struktúra és a működés alapvető irányelveit és rend-

szerét. 

Az SZMSZ biztosítja: 

 a szervezeti felépítettség kialakítását, 

 a működés közben megvalósítandó rendezettséget, 

 az alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat. 

Az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony 

megvalósítását szabályozza. 

1.2. Az SZMSZ  jogszabályi alapja 

Törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról  

 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 2012.évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. törvény módosí-

tásáról 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra tör-

ténő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosí-

tásáról 

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

ról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
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 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásá-

ról 

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

 1999.évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - több-

ször módosított  

 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntar-

tóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

 103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntar-

tóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet módosításáról 

 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 

nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül 

helyezéséről 

 2011. év CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) 

Korm. rendelet, mely a Honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különle-

ges jogrendben bevezethető intézkedésekről szól 

 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyer-

mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük fel-

tételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 

1.3. A szabályzat hatálya 

Az SZMSZ és a mellékletét képező vezetői utasítások betartása kötelező érvényű az intéz-

mény minden közalkalmazottjára és a szerződéses jogviszonyban állókra, valamint akik 

igénybe veszik annak szolgáltatásait. 

Az SZMSZ-t az intézményvezető terjeszti elő, és a nevelőtestület fogadja el, a szülői munka-

közösség és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. 

A szabályzat a fenntartó – Szigetvári Tankerületi Központ (a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ képviseletében) - jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.  
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2. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ 

2.1. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok 

2.1.1. Intézmény adatok 

Hivatalos neve: Baksai Általános Iskola 

Székhelye: 7834 Baksa, Rádfai út 2/a. 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

Típus: általános iskola 

OM azonosító: 202757 

Köznevelési alapfeladatai:  

 általános iskolai nevelés-oktatás 

- nappali rendszerű  

- alsó tagozat, felső tagozat 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlédési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hal-

lási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

- nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvi roma/cigany nemzetiségi nevelés-oktatás 

(magyar)) 

- integrációs felkészítés 

 egyéb foglalkozások:  

napközi 

 a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 176 fő 

 évfolyamok száma: 8 

 könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár  

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga: 



Oldal: 8 / 90 

Szervezeti és Működési Szabályzat – Baksai Általános Iskola 

 7834 Baksa, Rádfai út 2/a. 

 Helyrajzi száma: 305/4 

 Hasznos alapterülete: 2834 m2 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

2.1.2. Az intézmény jogállása, gazdálkodási módja 

Az intézményvezető egyes vagyontárgyak bérbeadására, értékesítésére vonatkozó jogosítvá-

nyait, selejtezési jogkörét az Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonrendelete és a 

selejtezési szabályzat határozza meg. 

Az intézmény önálló adószámmal nem rendelkezik. 

Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 

hosszú bélyegző:   Baksai Általános Iskola 

                           7834 Baksa, Rádfai út 2/a. 

körbélyegző:         Baksai Általános Iskola 

                            7834 Baksa 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:     

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes 

 iskolatitkár 

2.1.3. Intézményi jogosultság 

8. osztály elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállítása 

 

2.2. Szakmai alapdokumentumok 

 
A törvényes működés hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumai: 

2.2.1. Alapító okirat 

Az intézmény jogszerű működését a fenntartó által kiadott alapító okirat, és a nyilvántartás-

ba vétel biztosítja.  
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2.2.2. Szervezeti és Működési Szabályzat 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezése-

ket határozza meg a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján. Meghatározza a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, a mű-

ködésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A ki-

alakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt mű-

ködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

2.2.3. Pedagógiai / nevelési / program 

Az intézmény szakmai működését, feladatait a pedagógiai program határozza meg. 

2.2.4. Házirend 

A házirend az intézmény önálló belső szabályzata, mely megállapítja a jogszabályokban meg-

határozott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – 

a tanulói kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés 

szabályait a nevelő-oktató munka zavartalansága, az iskolai közösségi élet megszervezése, 

működése törvényessége érdekében. 

2.3. Szervezési alapdokumentumok 

2.3.1. A tanév munkaterve 

Az éves munkaterv az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok idő-

re beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. 

2.3.2. Tantárgyfelosztás 

A tantárgyfelosztás tanügy-igazgatási dokumentum, amelyet a nevelőtestület véleményezi, 

és a fenntartó fogad el.  

Tartalma: 

 évfolyamonként a tanulócsoportok és a csoportbontások, 

 az óraterv alapján tartandó tantárgyak, 

 az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatai: a megtartandó tanórák, foglalkozá-

sok, 

 mindezek intézményi szintű összesítése 
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A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelező óraszám-

ba beszámítható feladatok összegzésével magába foglalja az intézmény pedagógiai tevé-

kenységének időráfordítását, sőt a gazdasági és pénzügyi konzekvenciát is.  

2.3.3. Órarend és terembeosztás 

A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása órarend szerint 

történik. Heti órarend írja elő a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és mi-

lyen tanítási órán / foglalkozáson / kell részt venni.  

Órarend készítési szempontjai: 

 egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, 

 a csoportbontások végrehajthatósága, 

 a szaktantermek kihasználtsága, 

 a tanulók napi változatos tanóra összeállítása, 

 a pedagógus beoszthatósága, 

 igazodás az óraadó kollégák és külsős (pl. hitoktató) elfoglaltságaihoz 

2.3.4. Felügyeleti beosztás / ügyeleti rend / helyettesítés rendje, időbeosztás 

A pedagógusi felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A közneve-

lési törvény kiemelt felelősséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és a baleset 

elhárítás terén. 

A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellát-

ni, személyesen felelős a rábízott fiatalokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tan-

ügyi dokumentum, amely a teljes nyitvatartási időtartamban nagy pontossággal / óra, perc / 

név szerint jelöli ki ügyletre a pedagógusokat, illetve a technikai dolgozókat. A törvényesség 

biztosítása érdekében a fenntartó ellenőrzi az intézmény gyermek- és tanulóbaleset megelő-

ző tevékenységét. 

2.3.5. A dokumentumok kötelező nyilvánossága 

Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az al-

kalmazottak, a szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi tantervről, programokról, rend-

szabályokról. 

A dokumentáció hivatalos tárolási helyei: 
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Az intézményi könyvtár és a vezetői iroda. Ezekben a helyiségekben a következő dokumen-

tumokból kell tartani 1-1 hiteles példányt: 

 Pedagógiai / nevelési / Program 

 SZMSZ 

 Belső szabályzatok 

 Házirend 

 Éves munkaterv 

 Pedagógus felügyeleti beosztása 

A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy 

az iratok helyben olvashatók legyenek.  
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3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS VEZETÉS 

3.1. Az intézmény szervezeti egységei 

3.1.1. Szervezeti egységek és vezetői szintek 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásának alapelvei, hogy az intézmény a 

feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas 

színvonalon lássa el. A racionális és gazdaságos működtetés, a helyi adottságok és igények 

figyelembe vételével kialakított szervezeti formában, a szervezeti egységek kapcsolattartása 

az alkalmazottak, a szervezeti egységek közvetlen együttműködésének megvalósulása, a fel-

adatok zavartalan és zökkenőmentes, valamint összehangolt ellátása a cél. 

A szervezeti vázrajz bemutatja a szervezeti egységek egymásközti alá és mellérendelő hely-

zetét és szerepét, valamint a vezetői szintek függőségi viszonyait. 

 

3.1.2. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Felsős  

munkaközös-

ségvezető 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Szigetvári Tankerületi Központ 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Alsós  

munkaközös-

ségvezető 

Nevelést okta-

tást közvetle-

nül segítő 
munkatársak 

 

Technikai 
munkatársak 

Tanítók Tanárok 

Diákönkor-

mányzat  
tanárelnöke 
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3.1.3. Az intézmény vezetője 

3.1.3.1.  A vezető személye 

Az intézményvezető, a Köznevelési törvény feltételeinek megfelelő személy kiválasztása nyil-

vános pályázat útján történik.  

A vezetői megbízás legfontosabb követelményei: 

 Az intézmény vezetéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség 

 Pedagógus szakvizsga 

 Pedagógus munkakörben határozatlan idejű alkalmazás 

 A szükséges szakmai gyakorlat 

Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg az irányító feladatok ellátásával, döntése előtt 

beszerzi az alkalmazotti közösség, a szülői szervezet, a diákönkormányzat és a települési ön-

kormányzat véleményét. 

A 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 

nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül he-

lyezéséről szóló törvény szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásával és 

annak visszavonásával összefüggő véleményezési eljárás hatályon kívül helyezésre kerül, ez 

alóli kivételként a nemzetiségi önkormányzatok véleményezési jogát külön rendelkezéssel 

biztosítja a törvénymódosítás. 

3.1.3.2. Intézményvezető jogkörei 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a közoktatási törvény és a fenntartó 

határozza meg.  

Kiemelt feladatai és hatásköre: 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

 a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése, 

 a döntések végrehajtásának szakszerű szervezése, ellenőrzése, 

 a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló 

költségvetés alapján, 

 az intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, a hatályos-

ságról történő gondoskodás, 

 a közoktatási intézmény képviselete, 
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 együttműködés a szülőkkel, a diákokkal, az érdekképviseletekkel, 

 a nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó szervezése, 

 a gyermek és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzé-

sének irányítása, 

 döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meg-

határozott hatáskörök: 

3.1.3.3.  Vezetői és intézményi hatáskörök 

ügytípus 
illetékes  

tankerületi  
igazgató 

polgármesteri 
hivatal 

illetékes 
járási 

kormány- 
hivatal 

műszaki (üzemeltetési, 

karbantartási) problémák 
ha a KIK a 

működtető X   

beszerzési igény jelzése 
ha a KIK a 

működtető X   

meglévő eszközök karbantartási, javítási ügyei, 

pótlása 
ha a KIK a 

működtető X   

szerződéssel kapcsolatos szakmai és pénzügyi 

teljesítésigazolás 
ha a KIK a 

működtető X   

leltár 
ha a KIK a 

működtető X   

projekttervezés 
ha a KIK a 

működtető X   

Iskolaszék / szülői szervezet / DÖK feltételeinek 

biztosításával kapcsolatos problémák 

ha a KIK a 

működtető X   

rendkívüli szünet elrendelése (intézményre kiter-

jedő 

veszélyhelyzet esetében) 

ha a KIK a 

működtető X  X 

rendkívüli szünet miatti tanítási hét módosí-

tása 
ha a KIK a 

működtető X   

pedagógusok jogviszonyával (kinevezés, meg-
szüntetés, stb.) kapcsolatos ügyek 

ha a KIK a 

működtető X   
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Köznevelési intézmények vezetőinek jelentési, egyeztetési kötelezettsége 

ügytípus 
illetékes  

tankerületi  
igazgató 

polgármesteri 
hivatal 

illetékes 
járási 

kormány- 
hivatal 

pedagógusok szabadságával, betegszabadságával 

kapcsolatos ügyek 
X 

  

pedagógusok túlóráinak igazolása, azok elszámolásáról 

kimutatás készítése 
X 

  

beiskolázás tervezése, szervezése, lebonyolítása X   

tankönyvrendeléssel kapcsolatos eljárás előkészítés, 

szervezés, lebonyolítás 
X 

  

tanköteles tanulók nyilvántartása, azzal kapcsolatos 

feladatok 
X 

 
X 

elsőfokú határozatok fellebbezéseinek kezelése X   

tanulóbalesetek jelentése X   

intézményi dokumentumok felülvizsgálata X   

következő tanév tervezése, tantárgyfelosztások készítése X   

továbbképzési programok egyeztetése X   

tanulmányi versenyek ügyei X   

pályázatokon történő részvétel jelzése X   

iskolai   körzethatárok  kialakításával  kapcsolatos  ügyek   X 

 

3.1.3.4.  Az intézményvezetői felelősség 

Az intézményvezető felelős: 

 az intézmény szakszerű és törvényes működésért, 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a tanulók, gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért,  

 a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek egészségügyi vizsgálatának ellátásáért, 

 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért, 

 munka és tűzvédelemért. 
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3.1.3.5. Vezetői hatáskörök átruházása 

 

Az intézményvezető a jogszabály által számára előírt feladat-és hatásköreiből átadja az aláb-

biakat: 

 az intézményvezető-helyettesnek az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát 

 az éves munkatervben erre kijelölt pedagógus számára az állami, nemzeti és iskolai ün-

nepekről való megemlékezések, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat 

 az iskolatitkár és intézményvezető-helyettes számára a KIR elektronikus adatközléssel, a 

statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzését 

 az intézményvezető-helyettes számára a nevelő-oktató munka operatív irányításával 

kapcsolatos és az azonnali döntési reagálást igénylő vezetési feladatokat és az azokkal 

kapcsolatos döntések jogát, így különösen: 

- a pedagógusok helyettesítési rendjének és az eseti helyettesek kijelölésének 

- az ügyeleti rend megszervezésének  

- a pedagógus munkából való távolmaradásának jelzése esetén történő teendőknek a 

meghatározását 

 az intézményvezető-helyettes számára és a szakmai munkaközösség-vezetőknek a pe-

dagógiai munka ellenőrzésével kapcsolatban a belső ellenőrzés rendjében meghatáro-

zottak szerinti feladatokat 

 az intézményvezető-helyettes számára a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítását 

 az intézményvezető-helyettes számára a nem pedagógus munkakörben dolgozó alkal-

mazottak munkarendjének ügyeiben való eseti döntéseket 

 a szakmai munka végzéséről szóló intézményi beszámoló vonatkozó részének elkészíté-

sét 

3.1.4. Vezető helyettes és vezetőség 

3.1.4.1. A vezető helyettes (intézményvezető-helyettes) személye  

A vezető helyettesi megbízást az intézményvezető adja - a nevelőtestületi véleményezés 

megtartásával - a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak.  

A vezető helyettes felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év 

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy.  
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3.1.4.2.   Vezető helyettes jogköre és felelőssége 

A vezető helyettes munkáját munkaköri leírása alapján és az intézményvezető közvetlen irá-

nyításával végzi. 

A vezető helyettes hatásköre és felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. 

A tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének. 

Beszámolási kötelezettsége az intézmény egész működésére és minden alkalmazott munká-

jára vonatkozik. 

Ellenőrzésének tapasztalatait, lényegi észrevételeit, az intézmény problémáit jelzi az intéz-

ményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatokat tesz. 

3.1.5. Vezetők kapcsolattartása és helyettesítési rendje 

Az intézményvezető és a helyettes kapcsolattartása folyamatos, rendszeres, a szükségletnek 

és a konkrét feladatoknak megfelelően. 

Az intézményvezető helyettesítése: 

Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén általános 

helyettese az intézményvezető-helyettes. 

Az intézményvezető tartós távollét esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos 

intézkedésben ad felhatalmazást. 

A vezető-helyettes helyettesítése: 

Az intézményvezető-helyettest a felsős munkaközösség-vezető helyettesíti. 

A felsős munkaközösség-vezetőt az alsó munkaközösség-vezető helyettesíti. 

3.1.6. Az intézmény vezetősége 

A vezetőség a vezetőkből és a középvezetőkből áll: ők irányítják, tervezik, szervezik, ellenőr-

zik és értékelik a szervezeti egységeket. A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól köz-

vetlen vezetőjének számol be. 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattévő joga van és dönt 

mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja. 

A vezetőség tagjai: 

 az intézményvezető, 

 az intézményvezető-helyettes, 

 munkaközösség-vezetők,  



Oldal: 18 / 90 

Szervezeti és Működési Szabályzat – Baksai Általános Iskola 

 az alkalmazottak választott képviselője  

 a diákság választott segítője /DÖK vezető/.  

A vezetőség vezetői értekezleteket tart. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető 

az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. A vezetői értekezleteken a résztvevők 

beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányos-

ságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. 

A vezetőség félévenként beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleten a feladatokról, a ta-

pasztalt pozitívumokról és hiányosságokról. 

3.1.7. Munkaköri leírások tartalma 

Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk: 

 A munkakörrel kapcsolatos adatok 

- a dolgozó neve, 

- munkaköre, 

- beosztása, 

- heti munkaideje, 

- pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma, 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése, 

- a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése, 

- a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése. 

 A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül  

- a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok, 

- az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok, 

- az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és feladatok, 

- a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és feladatok, 

- az ellenőrzés, értékelés feladatai, 

- a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai, 

- a dolgozó sajátos munkakörülményei. 

 A munkaköri leírás hatályba léptetése 

- a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma, 

- az igazgató aláírása, 

- a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről. 



Oldal: 19 / 90 

Szervezeti és Működési Szabályzat – Baksai Általános Iskola 

4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

4.1. A képzés rendje 

4.1.1. Az intézmény általános rendje, nyitva tartása 

A főbejárat mellett címtáblát, a tantermekben a Magyarország címerét, a Himnuszt és a Szó-

zatot kell elhelyezni. Az épület lobogózása a karbantartó feladata. Az intézmény teljes terüle-

tén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: 

 védeni a közösség tulajdonát, 

 megőrizni az iskola rendjét és tisztaságát, 

 takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal, 

 eljárni a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint, 

 betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat,  

 rendeltetésszerűen használni a berendezéseket. 

 

Az intézmény a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 6 óra 30 perctől 18 óráig tart nyit-

va. 

A hivatalos munkaidő tanítási napokon: 7 óra 30 perctől 16 óráig tart. 

Szombaton és vasárnap az intézmény - rendezvény hiányában - zárva tart. A zárásért az igaz-

gató által megbízott személy a felelős. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az in-

tézményvezető adhat engedélyt, kérelem alapján.  

Külső látogatót a portán tartózkodó technikai személyzet engedi be és kíséri ahhoz, akit ke-

res.  

A hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában történik 8 óra és 15 óra között. 

 

Szünetek időtartama alatt nyitva tartás csak az intézményvezető engedélyével szervezett 

programokon van. Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az 

ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szü-

lők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthe-

tente kell megszervezni, ill. tankerületi utasítás alapján. 

Az intézmény területe a felügyelet alá tartozó tanulók számára tanítási idő alatt csak írásos 

szülői kérelemre vezetői engedéllyel hagyható el! 
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4.1.2. A tanév helyi rendje 

A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart. 

Az általános rendről EMMI rendelet tanévenként rendelkezik. 

A tanév helyi rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a nevelőtestület a tanévnyitó értekezle-

ten véglegesíti, így meghatározásra kerül: 

 a nevelőtestületek értekezletek időpontja, 

 a rendezvények és ünnepségek módja és időpontja, 

 a tanítás nélküli munkanapok programja és időpontja, 

 a vizsgák / tanulmányi, osztályozó, javító, különbözeti / rendje, 

 a tanítási szünetek időpontja / a rendelet kereteihez igazodva /, 

 a bemutató órák és foglalkozások rendje,  

 a nyílt napok megtartásának rendje és ideje. 

A tanév helyi rendjét, a munka és balesetvédelmi oktatással együtt, az osztályfőnök az első 

tanítási héten ismerteti a diákokkal. 

A szülők tájékoztatására az első szülői értekezleten kerül sor.  

Az intézményi rendezvényekre való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagó-

gusok és a tanulók számára egyenletes, képességeket és rátermettséget figyelembe vevő 

terhelést adjon. Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a 

tanulók jelenléte kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben.  

A tanév helyi rendjében jelentős esemény a tanulók vizsgáztatása (helyi vizsga). A vizsgaren-

det a munkatervben kell rögzíteni.   

4.1.3. A tanítási órák rendje 

Az intézményben a pedagógiai foglalkozások: 

 óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően, 

 az órarend alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével. 

Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben, reggel 7.50 órakor kezdődik. A 

kötelező tanítási órák délelőtt-délután vannak, azokat legkésőbb 15.00 óráig be kell fejezni. 

A választható tanórákat 16 óráig be kell fejezni. Az intézményvezető szükség esetén rövidí-

tett órákat és szüneteket rendelhet el. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. A tanítási órák /foglalkozások/ látogatására csak a tantes-

tület tagjai jogosultak. Egyéb esetekben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt! A tanítási 
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órák kezdésük után nem zavarhatók, kivételt az igazgató és a vezető helyettes tehetnek. A 

testnevelés órákat a kicsengetés előtt 5 perccel be kell fejezni. 

A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét az éves munka-

terv rögzíti. 

A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 

4.1.4. Óraközi szünetek rendje 

Az óraközi szünetek legkisebb időtartama 5 perc, a csengetési rend szerint 5, 10 vagy 15 

perc. 

Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető. Minden óraközi szünetben szellőztetni kell a tan-

termeket, melyet a pedagógus végez.  

Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók - egészségük érdekében - lehető-

ség szerint a szabad levegőn - az udvaron - töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! 

Az óraközi szünet rendjét beosztott pedagógusok és diákok felügyelik. 

Dupla órák csak az igazgató engedélyével tarthatók. 

Tízórai az alsós tanulóknak 1. szünetben az ebédlőben, ügyeletes tanár felügyeletével, felső-

sök számára a 2. szünetben. 

A főétkezést 11 óra 25 perc és 14 óra között kell lebonyolítani. 

 

4.1.5. Délutáni foglalkoztatás 

A szabadban folyó játéktevékenységet a mindennapi testedzést az iskola tanórai foglalkozá-

sok mellett a napközis és a tanulószobai szabadidős tevékenységének szervezésével biztosít-

ja, együttműködve az iskolai Diáksport Egyesülettel.  

A tanulók napi foglalkoztatása saját csoportjukban 1600 óráig történik, amely alól a szülők 

írásbeli kérésére az igazgató felmentést adhat.  

Az utazó diákok fogadása és haza indítása:  

A nem falubusszal hazautazó tanulók kíséretet kapnak. A szülő egyéni kérelmére történő 

hazautazás megszervezése a szülő felelőssége. A kísérő nevelő a tanulók autóbuszra történő 

felszállása után hagyhatja el a csoportot.  
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4.2. Tanulói házirend és hiányzások 

4.2.1. Házirend 

Az intézményi élet részletes szabályozását, a tanulók munkarendjét a házirend határozza 

meg. A házirend betartása - a pedagógiai program megvalósítása érdekében - minden tanuló 

számára kötelező. A házirend megállapítja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben leírtak 

intézményre vonatkozó szabályait, eljárásait. 

A házirendet az intézményvezető készíti el, és a nevelőtestület elfogadása után a fenntartó 

hagyja jóvá. Az elfogadásakor, illetve módosításkor a szülői munkaközösség és a diákönkor-

mányzat egyetértési jogot gyakorol. A szülői szervezet joggyakorlása szempontjából a tanu-

lók nagyobb csoportja az alsó vagy a felső tagozat. 

4.2.2. A hiányzás indoklása és a távolmaradási engedély 

A tanuló köteles részt venni a tanítási és a választott tanórákon / foglalkozásokon / és az in-

tézmény hivatalos rendezvényein! 

Beteg tanuló hiányzásáról a gyógyulás után orvosi igazolást kell hozni! 

A szülő - az előre tudott családi esemény miatt - előzetes távolmaradási kérelmet írhat, me-

lyet tanévenként maximum 3 napra kiterjedően az osztályfőnök, ennél több napot érintően 

az intézményvezető bírál el a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, mulasztása alap-

ján. 

A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást meghatározott határidőig pótolni kell!   

4.2.2.1. Igazolt és igazolatlan hiányzás  

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás az intézmény Házirendje tartalmazza. A tanuló 

késését és hiányzását a pedagógus az elektronikus naplóba jegyzi be. A mulasztott órák heti 

összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklását az osztályfőnök mérlegeli. A hiány-

zásokat az osztályfőnök - a körülmények ismeretében - tekinti igazoltnak vagy nem igazolt 

hiányzásnak. 

A mulasztások igazoltak, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra.  

Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el.  

A mulasztások hátterének felderítését az osztályfőnök az ifjúságvédelmi felelőssel együtt 

végzi. Ismétlődő igazolatlan távollét után kötelesek jelenteni az intézményvezetőnek, aki a 
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törvényi előírásoknak megfelelően kezdeményezi a tankötelezettség megszegésére vonatko-

zó szabálysértési eljárást. 

4.3. A dolgozók munkarendje 

4.3.1. A vezetők munkarendje 

Az intézmény hivatalos munka idejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni! 

Ezért az intézményvezető és helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető 

feladatait, melyet táblázat rögzít. 

Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ vezetői helyettesítési rendje jelöli ki az 

ügyeletes vezető személyt. 

4.3.2. Alkalmazottak általános munkarendje 

Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az intézmény 

vezetője állapítja meg. A munkaköri leírásokat az intézményvezető készíti el. Az intézmény-

vezető-helyettes, ill. munkaközösség vezetők tesznek javaslatot, - a törvényes munka és pi-

henő idő figyelembevételével - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására 

és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi 

szabályokat és a házirendet az intézményben! Az ezzel kapcsolatos képzés az intézmény 

megbízott munkatársának feladata minden tanév elején.  

4.3.3. Pedagógusok munkarendje 

A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató 

munkával és a gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges időből áll.  

A pedagógusok napi munkarendjét az intézményvezető, a felügyeleti és helyettesítési rendet 

a vezető-helyettes állapítja meg. Írásos kérelemre a tanórák / foglalkozások cseréjét az in-

tézményvezető engedélyezheti. A pedagógus köteles munkakezdés előtt 15 perccel koráb-

ban munkahelyén megjelenni! A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 

10 perccel kell korábban érkeznie. 

A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy feladatellátásról helyette-

sítéssel gondoskodni lehessen! Rendkívüli távolmaradást legkésőbb az 1. tanítási óra meg-

kezdése előtt 30 perccel jelezni kell az intézményvezetőnek vagy a helyettesének. Az " Anya-

napok" igénybevételére csak írásos kérelem engedélyezése után kerülhet sor. A tantervi 
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anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség 

szerint - szakszerűen kell helyettesíteni. Ennek érdekében a tanmeneteket az iskola tanári 

szobájában kell tartani! 

A pedagógusok munka idejének dokumentálását a munkaidő-nyilvántartás tartalmazza, me-

lyet a tankerület ellenőriz. 

4.3.4. Pedagógusok felügyeleti rendszere 

Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat - a munka és balesetvédelmi szabályzat köve-

telményeit - fokozottan kell érvényesíteni az intézményre bízott gyermekek, tanulók eseté-

ben. A fiatalok biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű, kiemelt feladat. 

A közoktatási intézményi felelősség miatt meg kell valósítani a fiatalok folyamatos, az egész 

nyitvatartási időtartamra kiterjedő felügyeletét! 

Az épületben és a szabadban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat! Az intézmény tan-

évenként az órarend függvényében felügyeleti rendet határoz meg. A beosztásáért a munka-

közösség-vezetők felelősek. 

A felügyeletre beosztott pedagógus és a hiányzó ügyeletest helyettesítő pedagógus felelős az 

ügyeleti területen a házirend megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Konkrét feladataikat az 

ügyeleti rend tartalmazza. 

Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás előtti és utáni alábbi időszakokra: 

Reggel 7 óra 30 perctől 13 óra 05 percig két pedagógus, 

Délután 13 óra 05 perctől 16 óráig a délutáni foglalkoztatásban résztvevő nevelő felelős. 

Az órarend szerinti tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát / 

foglalkozást / tartó pedagógus felügyel. 

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után a gyermekfelügyeletet az ügye-

letes pedagógusok és ügyeletes diákok látják el az ügyeleti rend beosztása szerint. Tanítás 

nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha írásban igénylik a szülők. Az 

ügyeletes pedagógusok munkáját tanulói ügyeleti rendszer segíti, melynek szabályai a Házi-

rendben találhatók. 

A tanórák és az intézmény nyitva tartása alatt portaszolgálatos ügyel az intézményben.  

 



Oldal: 25 / 90 

Szervezeti és Működési Szabályzat – Baksai Általános Iskola 

4.3.5.  A többi közalkalmazott munkarendje 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, - a vonatkozó jogszabályok 

betartásával - az intézményvezető állapítja meg, munkaköri leírásukat az intézményvezető 

készíti el. 

Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a felada-

tok zökkenőmentes ellátását.  

Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. 

Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell az intézményvezetést. 

A távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga feladatainak 

időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. Biztosítani kell a feladatok szükséges 

szakértelemmel való ellátását. 

4.3.6. A dolgozók megbízásának és kijelölésének elvei 

Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások össze-

állításának alapelve: 

 az intézmény zavartalan feladatellátása, 

 a dolgozók egyenletes terhelése, 

 a rátermettség és alkalmasság, 

 a szükséges szakmai felkészültség. 

A három hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást / pl. állandó helyettesítés, 

pedagógusok kötelező óraszám feletti tanítása, munkatervi feladat ellátása stb. / tankerület 

adja, az intézményvezető jogosult a rövidebb távú, vagy alkalmankénti kijelölésekre. 
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5. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGEK, KAPCSOLATAIK 

5.1. Alkalmazotti jogok és kapcsolattartási rend 

5.1.1. Közalkalmazotti jogok 

A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a mindenkori 

hatályos munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. A szakmai munkát 

végző pedagógusok mellett a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy köz-

vetve segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott 

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

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvé-

nyeken, amelyekre meghívót kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló közalkalmazot-

tait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési jogkör gyakorlójá-

nak kell mérlegelnie. A döntést hozó személynek / közösségnek / az írásos javaslatra, véle-

ményre álláspontját a javaslattévővel, véleményezővel közölni kell.  

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója csak úgy ren-

delkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen 

egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, ame-

lyet jogszabályok biztosítanak. A személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelős-

séggel egy személyben- testületi jogkör esetén a testület abszolút többség / 50% + 1 fő / - 

alapján dönt. Döntést hozó testület kétharmados jelenlétnél határozatképes. 

5.1.2. A kapcsolattartás formái 

Az intézmény közösségeit - a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítsé-

gével - az intézményvezető fogja össze. 

A kapcsolattartási formák közül azt kell alkalmazni, amelyik a leghatékonyabban szolgálja az 

együttműködést. 

A kapcsolattartás különböző formái: 

 közösségi értekezletek, szakmai megbeszélések, 

 nyilvános fórumok, intézményi gyűlések. 
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Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. A 

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

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

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

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A teljes alkalmazotti gyűlést az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály 

előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti 

közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

5.1.3. Nevelőtestületi feladatok és jogok 

5.1.3.1.  A nevelőtestület és tagjai 

A nevelőtestület / tantestület / a Köznevelési törvény 70 § alapján - az intézmény pedagógu-

sainak közössége, nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve. 

A nevelőtestület összehangolt pedagógia munkával valósítja meg a Pedagógiai Program cél-

jait és feladatait: az intézményre bízott tanulók magas színvonalú nevelését oktatását. 

A nevelőtestület tagjai: 

 a pedagógusok, 

 mentortanár  

 pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak.   

5.1.3.2.  Nevelőtestületi feladatok 

A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség gyako-

rolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a következők: 

 Pedagógiai Program feladatainak minőségi megvalósítása, 

 a gyermek és tanulók egységes szellemű nevelése és oktatása, 

 a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és minősíté-

se, 

 a szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és jogaik 

érvényre juttatása, 

 a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása, 

 a környezeti és az egészségnevelési program megvalósítása, 



Oldal: 28 / 90 

Szervezeti és Működési Szabályzat – Baksai Általános Iskola 

 a szervezeti minőségfejlesztési program végrehajtása, 

 a tanév munkatervének elkészítése, 

 átfogó értékelések és beszámolók készítése, 

 a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásainak betar-

tása, 

 a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme. 

5.1.3.3.  Nevelőtestületi jogkör 

A nevelőtestület véleményező és javaslattévő jogkörrel rendelkezik minden intézményt érin-

tő ügyben. Egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működési rendjéhez. A nevelőtes-

tület döntési jogköre: 

 Pedagógiai Program elfogadása és módosítása, 

 az SZMSZ és a Házirend elfogadása és módosítása, 

 környezeti - egészségnevelési program elfogadása, 

 a tanév munkatervének elfogadása, 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának megál-

lapítása,  

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 

 a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása, 

 a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 

 A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben / eltekintve tanuló magasabb évfo-

lyamba lépését és fegyelmi ügyeit / az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati jog-

gal 

5.1.3.4.  Nevelőtestületi értekezletek, határozatok 

A nevelőtestület feladatainak ellátására rendszeresen értekezletet tart. Az értekezletek egy 

részét az éves munkaterv rögzíti. Az értekezletek vonatkozó napirendi pontjához az egyetér-

tési jogot gyakorlók / szülői szervezet, diákönkormányzat stb. / képviselőjét meg kell hívni. A 

tanév rendes értekezletei az alábbiak: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi és tanévvégi osztályozó értekezlet, 
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 őszi nevelési értekezlet, tavaszi nevelési értekezlet,  

 tanévzáró értekezlet. 

 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint az 

intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - jogszabályokban meghatározottak ki-

vételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai közül. 

A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt személy ve-

zeti, melyet tisztázás után a jegyzőkönyvvezető és a 2 hitelesítő ír alá. A döntéseket, határo-

zatokat az értekezleti jegyzőkönyvtől elkülönítve is ki kell gyűjteni dossziéba. 

5.1.3.5.  Nevelőtestületi jogok átruházása 

A nevelőtestület a jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére, végrehajtására, eldöntésére tag-

jaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan időre 

vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat felelősségteljesen ellátni 

és beszámolási kötelezettséggel tartoznak félévenként a nevelőtestületi értekezletek idő-

pontjában. 

 

A tanulók értékelésének átadása 

A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó pedagógus 

közösségre ruházza át: 

 osztály, csoport neveltségi szintjének elemzését, tanulmányi munkájának értékelését és 

minősítését, 

 az osztályközösség problémáinak megoldását. 

A beszámolási kötelezettség az osztályfőnök kötelessége. 

 

Munkaközösségnek átadott jogkörök 

A nevelőtestület az alsós-felsős munkaközösségre ruházza át az alábbi feladatokat: 

 a helyi tanterv kidolgozása, módosítása, 

 a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 
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 a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 

 jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, 

 a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése,  

 munkaközösség vezető véleményezése. 

A beszámolási kötelezettsége mindkét munkaközösség vezetőnek kötelessége. 

5.2. Alsós, felsős munkaközösség 

5.2.1. Munkaközösségi célok és feladatok 

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára, annak 

tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. 

 A munkaközösség feladatai: 

 fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, 

 javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányza-

tainak felhasználására, 

 szervezi a pedagógusok továbbképzését, 

 támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

 egységessé teszi az intézmény követelményrendszerét, 

 felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 

 összeállítja a különbözeti-, osztályozó-, javító-, évfolyam- vizsgák stb. feladatait és tétel-

sorait, 

 kiírja a helyi pályázatokat, lebonyolítja a versenyeket, 

 javasolja az iskolában használandó tankönyveket, taneszközöket / tantárgyak, évfolya-

mok csoportok szerint /, 

 végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat. 

 

Az intézmény munkaközösségei 

 Felsős munkaközösség 

 Alsós munkaközösség 

5.2.2. Munkaközösségek vezetői feladatok és jogok 

A munkaközösség tagjai tanévenként saját szakmai tevékenységük irányítására, koordinálá-

sára kimagasló felkészültségű és jó szervező munkaközösség vezetőt választanak. A munka-
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közösség vezetőt az intézményvezető bízza meg feladatainak ellátásával, aki tevékenységé-

ért fizetendő pótlékban és órakedvezményben részesül. 

A munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, és az 

iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, 

tájékoztatja őket az értekezletek szakmai napirendi pontjairól. 

A munkaközösség vezető feladatai: 

 irányítja és felelős a munkaközösség tevékenységéért, 

 értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, 

 összeállítja a pedagógiai program alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, 

 ellenőrzi a munkaközösség tagjainak munkáját, 

 beszámol a tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről. 

Munkaközösség vezető jogai: 

 bírálja, és jóváhagyásra javasolja / vagy nem javasolja / a munkaközösségi tagok tan-

tervhez igazodó tanmeneteit, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehala-

dást és az eredményességet, 

 hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezetők felé, 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi 

tagok jutalmazására. 

5.3. Nevelőtestületi bizottság 

5.3.1. Fegyelmi Bizottság feladatai 

 házirendet megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, 

 tárgyilagos döntés hozatala és indoklása, dokumentálás, 

 tagok:  

- az intézmény vezetője vagy vezető helyettese, 

- az érintett tanuló osztályfőnöke,  

- egy a tanuló által felkért pedagógus, 

- a diákönkormányzat diákképviselője. 
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5.4. Külső intézményi kapcsolatok 

5.4.1. Külső kapcsolatok célja és módjai 

Az intézmény feladatai ellátása, és a gyermekek érdekében rendszeres kapcsolatban van más 

intézményekkel, cégekkel. Az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális gondozás, a továbbta-

nulás, pályaválasztás stb. indokolják a rendszeres munkakapcsolatot más szervezetekkel. 

A vezetők és a szakterületek képviselői munkakapcsolatot tartanak a társintézmények azo-

nos beosztású alkalmazottaival az alábbi módokban: 

 közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése, 

 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 

 módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása, 

 intézményi rendezvények látogatása, 

 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

5.4.2. Rendszeres külső kapcsolatok 

Intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart számos 

szervezettel, nevezetesen a következőkkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 A települési önkormányzati képviselőtestülettel: Baksa Község Képviselő-testülete 

 A megyei pedagógiai intézettel: BMSZSZK Pécs 

 A Szigetvári Tankerületi Központtal. A kapcsolat elsődleges célja a közoktatási intézmé-

nyek hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködésének kialakítása, fejlesztése 

fejlesztési szolgáltatások nyújtása.  

 A Szigetvári Tankerületi Központhoz tartozó intézményekkel való együttműködésének 

célja a közoktatási intézményekben az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcs-

képességek fejlesztését célzó kompetencia alapú oktatásra való átállást, a minőségi ok-

tatást, az esélynövelést, a pedagógiai kultúra megújítását, a területi különbségek ki-

egyenlítését elősegítő szolgáltatások optimális területi lefedettségének biztosítása. 

 A helyi óvodával: Óvoda Baksa 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Sellyei Nevelési Tanácsadó 

 Az intézményt támogató egyesülettel: BDSE Baksa 

 A helyi sportegyesülettel: Baksa Sportköre 
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 A családsegítő szolgálattal: Sellye Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata  

 A helyi egészségügyi szolgálattal – iskolaorvos, védőnő 

 Egyházakkal 

 Nemzetiségi önkormányzatok 

 Civil szervezet – „Ezüst évek Nyugdíjas klub 

5.4.3. Az óvodai és iskolai szociális segítő 

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, 

valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. 

Ennek keretében segíti 

a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint 

tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehe-

tőségei kibontakozásában, 

c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és 

feltárását, 

d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint neve-

lési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, 

e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és 

f) a jelzőrendszer működését. 

 

Az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ 

együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. 

 

6. TANULÓK ÉS KÖZÖSSÉGEIK, KAPCSOLATAIK 

6.1.  Tanulói jogok és kötelességek 

6.1.1. Tanulói jogviszony létesítése és feltételei 

A Köznevelési törvény részletesen szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszű-

nését. A tanulói közösségbe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. Az 
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iskola - a körzeti feladatok ellátása mellett - a tanulói jogviszony létesítését alkalmassági és 

felvételi követelmények teljesítéséhez kötheti. A felvételi vizsgát az iskola pedagógusaiból 

álló, az igazgató által kijelölt Felvételi Bizottság előtt kell tenni. A tanulói jogviszony létesíté-

séről, a felvételről és az átvételről az igazgató dönt. Eltérő típusú közoktatási intézményekből 

való átvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. 

6.1.2. Tanulói jogok 

Az intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésé-

nek feltételeit. A tanuló joga, hogy: 

 Részesüljön: 

- az adottságainak , a képességeinek, az érdeklődésének megfelelő nevelésben és okta-

tásban, 

- szakmai elméleti, és gyakorlati képzésben,  

- egészségvédelemben, baleset és munkavédelemben, 

- rászorultságakor szociális ösztöndíjban, támogatásban, 

- érdemi tájékoztatásban és érdekvédelemben. 

 Védjék, tiszteletben tartsák: 

- emberi méltóságát, jogait, azok gyakorlását,  

- világnézeti meggyőződését,  

- nemzeti etnikai azonosságát. 

 Igénybe vegye: 

- a napközi otthoni, tanulószobai ellátást, 

- az egészségügyi, étkezési szolgáltatást, 

- az intézmény létesítményeit, 

- diákjuttatásokat, kedvezményeket, biztosítást. 

 Részt vegyen: 

- a választható foglalkozásokon, 

- az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

- a diákönkormányzat munkájában, 

- az alapfokú művészeti képzésben, 

- az iskolán kívüli társadalmi szervezetekben. 

 Kérelmezze: 
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- a tanórai foglalkozások alóli felmentését, 

- más intézménybe való átvételét, 

- tudásának független vizsgabizottság általi értékelését. 

 Véleményt nyilvánítson mások emberi méltóságát tisztelve, ismerje és gyakorolhassa 

jogait. 

6.1.3. Tanulói kötelességek 

Az intézmény tanulójának kötelessége, hogy:  

 Teljesítse tanulmány kötelezettségét rendszeres munkával, fegyelmezett magatartásá-

val, képességeinek megfelelően. 

 Tiszteletben tartsa mások emberi méltóságát és jogait. 

 Aktívan és pontosan vegyen részt a szükséges felszereltséggel: 

- a kötelező és választott foglalkozásokon, 

- az intézmény ünnepélyein és közösségi rendezvényein, 

- tanulmányi kirándulásokon. 

 Megtartsa: 

- a Házirendet, 

- a tanórák / foglalkozások / és a gyakorlati képzés rendjét, 

- az egészségvédő és a biztonságvédő ismereteket, 

- az eszközök, berendezések használati szabályait. 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát. 

 Életkorához igazodóan közreműködjön pedagógusi irányítással: 

- a közösségi élet feladatainak ellátásában, 

- környezete rendezetten tartásában, 

- használati eszközök, helyszínek karbantartásában, 

- a tanórák, foglalkozások előkészítésében, lezárásában. 

 Haladéktalanul jelentse a pedagógusnak a veszélyes állapotot, tevékenységet, balese-

tet. 

6.1.4. Tanuló jogviszonnyal kapcsolatos vizsgák 

Iskolánkban a tanulói jogviszony a tanulmányi követelmények teljesítésével jár. Ha a tanuló 

nem teljesíti a követelményeket, vagy hiányzásai indokolják, a magasabb jogszabályokban 
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leírtak alapján köteles vizsgát tenni. A helyi vizsgák rendjét az intézmény vizsgaszabályzata, 

időpontját az éves munkaterv tartalmazza. 

6.2. Diákközösségek és diákgyűlés 

6.2.1. Osztályközösségek és tanulócsoportok 

Azonos évfolyamra járó, többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osz-

tályközösséget alkotnak, tanulólétszámuk jogszabályban meghatározott. Az osztályközösség 

élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg, aki szervezi és irányítja a közösségi életet, 

jelentős nevelő hatást fejt ki és érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az 

osztályfőnök indokolt esetben jogosult - a vezető tudtával - nevelői osztályértekezletet ös--

szehívni, melyen az osztályban tanító pedagógusok kötelesek megjelenni. 

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, 

melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám vagy a tantárgy 

sajátos jellege, vagy a tanrend szervezése indokolja. 

6.2.2. Diákkörök / érdeklődési, önképzőkörök / 

A tanulók közös tevékenységük szervezésére diákköröket hozhatnak létre, melyek meghirde-

tését, szervezését, működtetését maguk végzik. Az intézmény a Pedagógiai Program céljai-

nak megfelelő diákköri tevékenységeket támogatja. Ha a diákkör az iskola helyiségeit, terüle-

tét igénybe kívánja venni, működésének engedélyeztetésére kérvényt nyújt az intézmény 

vezetőjéhez, aki a diákkör céljától és tagjainak magatartásától függően engedélyezi az iskola 

épületének házirend szerinti használatát. 

A diákköri kérvénynek tartalmaznia kell: 

 a diákkör célját, a diákkör tagjainak nevét és osztályát, 

 az igényelt benntartózkodás rendjét, időtartamát, helyiségigényt, 

 diákkör választott felelős vezetőjének nevét és osztályát. 

Az intézményi diákköröket - megalakulásuk esetén - a munkaközösség vezető tartja nyilván. 

6.2.3. Diákközgyűlés / iskolagyűlés / 

A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A diák-

közgyűlésen az igazgató és a diákönkormányzat vezetői beszámolnak az előző diákközgyűlés 

óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok és kötelességek helyzetéről, érvényesüléséről. 



Oldal: 37 / 90 

Szervezeti és Működési Szabályzat – Baksai Általános Iskola 

A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javas-

latait személyesen vagy küldöttei útján. A tanulók kérdéseket intézhetnek a vezetőséghez, 

kérhetik gondjaik, problémáik megoldását, melyekre a legkésőbb 30 napon belül érdemi vá-

laszt kell kapniuk. Rendes diákközgyűlés az igazgató által, vagy a diákönkormányzat működé-

si rendje szerint hívható össze, tanévenként legalább egy alkalommal. A diákközgyűlés napi-

rendjét a közgyűlés előtt 5 nappal nyilvánosságra kell hozni. A rendes közgyűlés időpontja a 

tanév utolsó hetének első tanítási napja. Indokolt esetben rendkívüli diákközgyűlést is össze-

hívhat a diákönkormányzat vezetősége és az intézményvezető. 

 

6.3. Diákönkormányzati működés 

6.3.1. A Diákönkormányzat szervezeti és működési feltételei 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed, és akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a 

tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van. 

A diákönkormányzat tanulóközösség által elfogadott, nevelőtestület által jóváhagyott szer-

vezeti és működési rendje az intézmény SZMSZ mellékletében található. 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei. Minden osztályközösség meg-

választhatja az osztály küldötteit. 

A tanulóközösségek döntenek diákképviseletükről: két küldöttet delegálhatnak az intézmény 

diákvezetőségébe. 

Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott intézményi diákön-

kormányzat látja el. A megválasztott küldöttekből vezetőt választ, aki a diákönkormányzat 

képviseletét látja el a segítő pedagógussal együtt. Az intézmény tanévenként megadott idő-

ben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan működésének feltételeit. A diákön-

kormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ és a Házirend használati szabályai 

szerint térítésmentesen veheti igénybe.  

6.3.2. Diákönkormányzat jogok 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézményi műkö-

déssel és a tanulókkal kapcsolatosan.  

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: 
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 az intézmény SZMSZ elfogadásakor és módosításakor,  

 Házirend elfogadásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor, 

 az ifjúságpolitikai célok pénzeszközeinek felhasználásakor. 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

 saját működési és hatásköre gyakorlására, 

 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, egy tanítás nélküli munka-

nap programjára, 

 tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

 vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

6.3.3. A diákönkormányzat kapcsolattartási rendje 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki - a diákön-

kormányzat megbízásával - eljárhat a képviseletében. 

A Diákönkormányzatot képviselő felnőtt vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az 

igazgatóval. A tanulók egyéni gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intéz-

ményvezetőt, aki heti vezetői fogadóórákon fogadja a diákokat, biztosítva a négyszemközti 

meghallgatást. / A munkatervben rögzített időpont közzététele az osztályfőnökök feladata. / 

Az intézményi diákönkormányzat megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola veze-

tőségi, a nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó napirendi pontjainál. Az osztályközösség 

problémáinak megoldásában az osztály megválasztott képviselője jár el.  

 

6.4. Tanulók dicsérete és fegyelmezése 

6.4.1. A dicséret és a jutalmazás elvei 

Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 tanulmányait kiemelkedően végzi, 

 kitartóan szorgalmas, 

 példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 kimagasló sportteljesítményt ér el, 

 jó szervezi és irányítja a közösségi életet, tartósan vagy kiváló eredménnyel záruló 

együttes munkát végez, 
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 egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez. 

6.4.2. A dicséret és a jutalmazás formái 

A kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. A kiugró eredményű 

együttes munkát, és a példamutató egységes helytállást tanúsító közösséget csoportos di-

cséretben kell részesíteni. 

A szóbeli és írásos dicséretet a tájékoztató füzetbe és az elektronikus naplóba be kell jegyez-

ni. A dicséretes tanulók nevét a dicséretes teljesítmény megnevezéssel együtt közzé kell ten-

ni az intézményi honlapon. Az írásos dicséretek formái az iskola pedagógiai programjában 

találhatók. 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. 

Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi 

dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel kell elismerni. A dicséretes 

tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek. Elismerés illeti meg a tanulmányi és kultu-

rális versenyek győzteseit, az év tanulóját, az iskola jó hírét egyéb módon öregbítő tanulót. 

A csoportos dicsérettel rendelkező közösséget az iskola jutalmazhatja oly módon, hogy a 

különböző iskolai rendezvényeken és a kirándulásokon való részvételi költségek egészét vagy 

egy részét az intézmény fedezi. 

6.4.3. Fegyelmi intézkedések 

Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi: 

 házirendben foglaltakat nem tartja be, 

 igazolatlanul mulaszt, 

 tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít 

fegyelmi intézkedésben részesítendő, mely a súlyosabb fegyelemsértést  megelőző nevelési 

eszköz. A cselekmény súlyától függően - az írásos intézkedés előtt - szóbeli figyelmeztetés-

ben is részesíthető a tanuló. 

A fegyelmi intéseket a tanuló tájékoztató füzetébe, valamint az elektronikus naplóba - vagy 

az ahhoz csatolt magatartási füzetbe - is be kell írni, Fegyelmi piramis alapján. 

Írásos fegyelmi intézkedések: a Pedagógiai Programban található. 
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6.4.4. Fegyelmi büntetések 

Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján írásbe-

li határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatá-

sára és a fegyelmi büntetés kiszabására a Fegyelmi Bizottság jogosult. 

A felelősségre vonás eljárásmódját - a kötelezettségszegést követően 3 hónapig - jogszabály 

határozza meg. Fegyelmi büntetések: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába 

6.4.5. A tanuló kártérítési felelőssége 

Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz - a kár értékének megállapítása után a 

kárt meg kell téríteni. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb 

munkabér egyhavi összegének 50 %- a. Szándékos károkozásnál - ha a tanuló korlátozottan 

cselekvőképes - a kártérítés legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg. 

A tanuló által okozott kárról az osztályfőnök értesíti a szülőt, feladata a kártérítés rendezte-

tése a szülővel vagy gondviselővel. 

 

6.4.6. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai 

1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől 

számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben része-

síthető. 

2. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell lefolytatni. 

3. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességsze-

géssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a 

sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, 

ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsí-

tott tanuló szülője is egyetért. 
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4. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az 

iskola igazgatója a felelős. 

5. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az 

érdekelt feleknek. 

6. Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a 

tanuló ellen fegyelmi eljárást. 

7. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola vezetője 

a felelős. 

8. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz 

létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi bünte-

tés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés 

kiszabása. 

9. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve 

az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában vagy a Házirendjében meghatározott 

kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgya-

lás során bizonyítani kell. 

10. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanu-

lói jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelesség-

szegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt 

vagy az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a Pedagógiai Program végrehajtásához 

kapcsolódó – rendezvényen történt. 

11. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és 

súlyosan szegje meg. 

 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan 

kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. 

 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe 

véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos. 

12. A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a peda-

gógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a 

fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.  
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7. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE 
 

7.1. Ellenőrzési célok, területek, értékelés 

7.1.1. Belső ellenőrzési célok és típusok 

A munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, 

hogy: 

 biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse a ve-

zetői irányítást, a döntések megalapozását, 

 jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőknek a pedagógiai, gazdasági és jogi követelmé-

nyektől való eltérést, 

 megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, 

 tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat,  

 biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági, pénzügyi előírások szerinti működését,  

 vizsgálja az intézmény vagyon védelmét, a takarékosságot. 

Átfogó ellenőrzés: ha az adott tevékenység egészére irányul, áttekintő módon értékeli a pe-

dagógiai feladatok végrehajtását, azok összhangját. 

A célellenőrzés: egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma 

feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 

A témaellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló, összehan-

golt összehasonlító vizsgálat. Célja az általánosítható következtetések levonása az intézkedé-

sek érdekében. 

Utóellenőrzés: egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtására, 

az eredmények felülvizsgálatára irányul. 

7.1.2. A pedagógiai ellenőrzés területei 

A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok: 

 a pedagógiai program feladatainak végrehajtása, 

 a helyi tanterv megvalósítása, a tagozatok megfelelő működése, 

 a munkatervi feladatok határidős megvalósítása, 

 a nevelés-oktatás tartalmának színvonalának viszonyítása a követelményekhez, 

 a tanulók elméleti, gyakorlati tudásának, képességeinek, magatartásának és szorgalmá-

nak felmérése, értékelése, 
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 a törzskönyvek, haladási és gyakorlati naplók folyamatos, szabályszerű vezetésének el-

lenőrzése az elektronikus felületen, 

 helyettesítések pontos megállapítása, 

 a napközis és a tanulószobás nevelőmunka hatékonysága, 

 a javító (pót), osztályozó, különbözeti, és egyéb vizsgák szabályszerű lefolytatása, 

 a szakmai felszerelések, a szertárak, előadótermek berendezéseinek szabályszerű hasz-

nálata, 

 a tanulók egészség- és balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatása, 

 a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 

 az OH által meghatározott ellenőrzések elvégzése. 

7.1.3. Értékelő / realizáló / megbeszélés 

Az ellenőrzési jelentés leadását követő héten, értékelő megbeszélésen kell megállapítani a 

vizsgálat tapasztalatait. A feltárt hiányosságokat, és a kedvező tapasztalatokat is célszerű 

bemutatni és értékelni.  

Az értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni: 

 a hibák és a mulasztások jellegére, 

 a rendszerbeli okokra, 

 az előidéző körülményekre,  

 a felelős személyekre. 

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az ellenőr-

zött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő megbeszélésen 

egyeztetik. Az értékelő megbeszélésen részt vesznek: az ellenőrzést végző személyek, az el-

lenőrzött terület felelős vezetője, és az intézményvezető által kijelölt személyek. 

7.1.4. Az ellenőrzést követő intézkedések 

Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős veze-

tő helyettes köteles elvégezni.  

Intézkedik: 

 a hibák, hiányosságok javításáról, 

 a káros következmények ellensúlyozásáról, 

 a megelőzés feltételeinek biztosításáról, 
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 az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról, 

 a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról, 

 a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismeréséről.   

Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén - a helyettes javaslatára - az intézmény veze-

tője rendeli el szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást. 

 

7.2. Vezetői és hatásköri ellenőrzés 

7.2.1. Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége 

Az egyszemélyes felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga mindenre kiter-

jed: az összes alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre.  

 Biztosítja az ellenőrzési rendszert: a tárgyi- és személyi feltételeket.  

 Határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok összeállítására. 

 Megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését. 

 Megtartja / megtartatja / az értékelő megbeszéléseket. 

 Elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket. 

 Nyomon követi a tanórák idejére eső diákok számára elrendelt elfoglaltságokat / iskolai 

fogászat, egészségügyi vizsgálat, osztálykirándulások/.  

7.2.2. Vezető helyettes, középvezetők hatásköri ellenőrzése 

A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. A vezetők alapvető feladata a 

beosztott alkalmazottak munkájának és a területnek a folyamatos ellenőrzése. A vezetői el-

lenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének megfelelően megosztottan történik. 

Az intézményvezető, helyettese és a középvezetők / munkaközösség vezetők/ ellenőrzései-

nek le kell fedniük a teljes intézményi működést. A vezetők hatáskörét és ellenőrzési körét 

munkaköri leírásuk tartalmazza. 

A vezetői ellenőrzés kiemelt vizsgálati területei: 

 hatályos jogszabályok: belső szabályzatok előírásainak betartása, 

 igazgatói utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása, 

 tanügy-igazgatási, szaktantárgyi módszertani, statisztikai, számviteli és egyéb belső vég-

rehajtási utasítások megtartása, 

 a határidős feladatok teljesítése, 

 az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága,  
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 utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogkörök gyakorlása. 

 

Az intézményvezető-helyettes ellenőrző munkájához tartozik 
 
Ellenőrzési területe kiterjed teljes hatáskörére, különösen: 

 a jogszabályok, határozatok, a vezetői utasítások betartására, 

 a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére,  

 a pedagógiai program megvalósítására: 

- a nevelési és a tantervi követelmények megvalósítására, 

- tanmenetek minőségére, helyi tanterv szerinti haladásra,  

- a foglalkozások, tanórák eredményességére, 

- a pedagógus viselkedésére: a tanulókkal való törődésre, 

- a felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok ellátására, 

- a tanulói munka, a füzetek vezetésének értékelésére. 

 a pedagógusi ügyelet feladatellátása, pontossága, 

 a határidők pontos betartása, 

 a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, 

 az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére, 

 az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére, 

 a tanügyi dokumentáció vezetésére: 

- a tanulói adminisztráció ellátására, 

- nyilvántartások a statisztikák, vezetésére, 

- az értékelések készítésére. 

 tűzvédelmi feladatok ellátása, munkavédelmi feladatok. 

7.2.3. Alsós, felsős munkaközösség-vezető feladat meghatározása 

Az iskola pedagógiai és minőségirányítási programjában meghatározott feladatok. 

A hatályos jogszabályok. 

A tantestület szakmai igényei, javaslatai, lehetőségei. 

Fórumok, a szülői értekezletek szervezése, a továbbtanulás nyomon követése. 
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7.2.4. A munkaközösség vezető ellenőrző feladatai 

A szakmai munkaközösség vezető középvezető, teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a 

munkaközösség tagjai felett. Felelős a munkaközösségi tevékenység szervezéséért, a szakmai 

tantárgy pedagógiai irányításáért és az ellenőrzéséért.  

Ellenőrzési feladatai: 

 a tanterv színvonalas megvalósítás, 

 a reális követelményrendszer kidolgozása, alkalmazása, 

 a tanmenetek tantervhez igazodó elkészítése, 

 a munkaközösségi munkaterv összeállítása és megvalósítása, 

 tantárgyi és egyéb versenyek megszervezése, és lebonyolítása, 

 tanulmányi, kulturális pályázatok kiírása, elbírálása, a tanulói részvétel segítése, 

 a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, tanfolyamok, stb. színvo-

nalas megtartása, 

 a szertárak fejlesztése, leltározása, selejtezése, 

 a taneszközök karbantartása, rendelési listájának összeállítása, 

 az anyagok célszerű és takarékos felhasználása, 

 a tanügyi dokumentáció és az adminisztráció ellátása: nyilvántartások, statisztikák, érté-

kelések vezetése, 

 a pedagógus munkájával összhangban álló következetes értékelés. 

 a szaktantárgyi munkán kívüli kötelező időkeret terhére történő beosztások ellenőrzése 

 Az osztályfőnöki munkaközösség munkatervévek ellenőrzése. 

 

8. SZÜLŐI KÖZÖSSÉGEK 

8.1. Szülői jogok, kötelességek, és a tájékoztatás rendje 

8.1.1. Szülői / gondviselői / jogok 

A szülőt megilleti a nevelési és oktatási intézmény szabad választásának joga. Gyermeke 

adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, és saját világnézeti meggyőződésének meg-

felelően választhat közoktatási intézményt. A gyermek 14. évétől a szülő az iskolaválasztás 

jogát gyermekével közösen gyakorolhatja. 

A szülő joga, hogy: 
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 Igényelje, kezdeményezze: 

- a tárgyilagos ismeretközvetítést, 

- a tanórán kívüli foglalkozások szervezését, 

- a vallás- és hitoktatást. 

 Megismerje: 

- a pedagógiai programot, a helyi tantervet, 

- az SZMSZ - t, a házirendet, 

- gyermeke fejlődésének, tanulmányi előmenetelének, magaviseletének részletes jel-

lemzőit, értékelését. 

 Részt vegyen: 

- szülői szervezet munkájában, 

- a szülői képviselők megválasztásában, 

- az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

- a nevelési- oktatási intézmény munkájában, 

- vezetői engedéllyel a tanórákon, foglalkozásokon, szülői értekezleten, fogadóórán. 

 Választó és választható legyen a szülői szervezetbe. 

 Írásbeli javaslatot tegyen, és arra 30 napon belül érdemi választ kapjon. 

 A polgármester segítségét kérje, ha a településen nincs tankötelezettségig képző iskola. 

8.1.2. Szülők kötelességei 

A szülői / gondviselői / kötelességek: 

 Gondoskodjék utódjáról, biztosítsa gyermeke: 

- testi, értelmi, erkölcsi fejlődésének feltételeit, 

- nevelését, tan- és képzési kötelezettségének teljesítését. 

 Figyelje és segítse gyermeke: 

- személyiségének sokoldalú fejlődését, 

- tanulmányi előrehaladását, 

- közösségbe illeszkedését: házirend és a magatartási szabályok elsajátítását, 

- kötelességek teljesítését. 

 Kapcsolatot tartson rendszeresen gyermeke pedagógusaival. 

 Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, dolgozóinak jogait, emberi méltóságát. 

 Intézkedjen gyermeke jogai érdekében. 
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8.1.3. Szülők szóbeli tájékoztatása 

Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájé-

koztatás csoportos, vagy egyéni. A szülők csoportos tájékoztatása a szülői értekezleten, az 

egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

Szülői értekezletek rendje: 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként legalább háromszor a 

munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésé-

vel. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szü-

lői szervezet a közösség problémáinak megoldására. 

A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor 

be kell mutatni az osztályban / csoportban / oktató-nevelő új pedagógusokat! 

Szülői fogadóórák rendje: 

A pedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők szá-

mára. Az intézmény tanévenként a pedagógiai programban meghatározott számú, a munka-

tervben rögzített időpontú, rendes fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső 

tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja a fogadóórára. Ha a gondviselő a munka-

terv fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban 

időpontot egyeztet az érintett tanárral, nevelővel. 

8.1.4. Szülők írásbeli tájékoztatása 

Az intézmény a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a tájékoztató az elektronikus 

napló felületén.  

Írásban értesítjük a szülőket gyermekük: 

 magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi előmeneteléről, 

 az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről, 

 a szükséges aktuális információkról. 

A pedagógusok kötelesek minden érdemjegyet az elektronikus naplóba bejegyezni. A szóbeli 

feleletet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét kiosztás napján, kell rögzíteni. Az osz-

tályfőnök havonta ellenőrzi az elektronikus napló bejegyzéseit és pótoltatja a szaktanárokkal 

a hiányzó érdemjegyeket, feljegyzéseket. Az első évfolyamon félévkor és év végén, a máso-

dik évfolyamon félévkor, a negyedik év első félévében az idegen nyelv értékelése esetében a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. 
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Második osztály év végétől érdemjegyekkel értékeljük a tanulók tanulmányi előmenetelét. 

  

8.2. Szülői szervezet és a kapcsolattartás 

8.2.1. Intézményi szülői szervezet: a Szülői Munkaközösség 

A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet / közösséget / 

hozhatnak létre. Az intézményi szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervé-

ről, tisztségviselői megválasztásáról, a képviseletről. 

Egy-egy tanulóközösség, gyermekcsoport szülői közösségével a gyermeket vezető osztályfő-

nök / csoportvezető pedagógus / tart közvetlen kapcsolatot. A szülők véleményét, javaslatait 

az osztályközösség szülői szervezetének vezetője, vagy a Szülői Munkaközösség képviselője 

juttatja el az intézmény vezetőségéhez. 

Az intézmény Szülői Munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a 

tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta meg. Ezért a SZM jogosult eljárni valamennyi 

szülő képviseletében, és az intézmény egészét érintő ügyekben. 

8.2.2. A szülői munkaközösség jogköre 

A képviseleti úton választott SZM jogai: 

 Kezdeményezheti iskolaszék felállítását. 

 Figyeli: 

- a gyermeki jogok érvényesülését, 

- a pedagógiai program megvalósulását, 

- a tanári, nevelői munka eredményességét. 

 Tájékoztatja megállapításiról a nevelőtestületet, a fenntartót. 

 Tanácskozási joggal részt vehet képviselője a nevelőtestület értekezletein. 

 Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől gyermekközösségek nagyobb csoportjairól: 

az osztályközösségekről, foglalkozási csoportokról, a felmerült problémákról. 

8.2.3. Kapcsolattartás a SZM-mel 

A szülői testületet az intézményvezető egyeztetett időpontban, tanévenként, legalább két-

szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatás ad a munkáról és feladatokról, meghallgatja a szülői 

szervezet véleményét, javaslatait.  A szülői testület folyamatos kapcsolatot tart az intéz-
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ményvezetővel és tanácskozási joggal részt vesz a rendes nevelőtestületi értekezleten. Tan-

évenként egyszer tájékoztatja a nevelőtestületet álláspontjáról: 

 a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesítéséről, 

 a pedagógiai munka eredményességéről, 

 a közösségi élet színvonaláról, 

 az intézményi szervezettség és működés rendjéről, 

 a pedagógusok munkájáról, 

 és a szülők által vállalt kiadások mértékéről, 

 a szülői közösség tevékenységéről. 
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9. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE 
 

9.1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

9.1.1. Tanórán kívüli foglalkozások rendje 

Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervez. Tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, to-

vábbá a szakmai munkaközösségek, iskolán kívüli szervezetek kezdeményezhetnek az igazga-

tónál. 

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember első hetében hirdeti meg a 

tanulók érdeklődésüknek megfelelően előzetesen megtörtént választása alapján. A foglalko-

zásokra írásban kell jelentkezni, a kiküldött kérdőíven, a szülők aláírásával. 

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetében a foglalkozásokon a részvétel kötele-

ző. 

9.1.2. Napközi és a tanulószobai foglalkozások 

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja minden tanuló számára az alsó tagoza-

ton a napközi-, ill. felső tagozaton a tanulószobai ellátást.  

A napközis foglalkozások rendje: 

A napközi otthoni ellátás keretében tanítási napokon a tanítási órák befejezésétől 16-óráig 

csoportonként pedagógusok foglalkoznak gyermekekkel. Biztosítják számukra az étkezési 

lehetőséget, a másnapra való tanulmányi felkészülést és a szabadidős foglalkozásokat, a sza-

badban való mozgást. 

9.1.3.  Szakkörök 

A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől füg-

gően indítja az iskola. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. 

A szakkörök ismeretanyagáról és a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkört 

vezető pedagógust az intézményvezető bízza meg, aki felelős a szakkör működéséért. A 

szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalmi és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök 

működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja. 
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9.1.4. Önképzőkörök 

Az iskola ismeretterjesztő, művelődési, művészeti, képesség - és közösségfejlesztő célokkal 

önképző köröket szervezhet. Az önképzőkörök munkája nagymértékben hagyatkozik a krea-

tív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére / színjátszó kör, filmklub, táncklub stb. / 

Az önképzőkörök szakmai irányítását pedagógusok vagy külső szakemberek végezhetik az 

intézményvezető engedélyével és a működés feltételeinek támogatásával. 

9.1.5. Sportkörök 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 

megszerettetésére sportköri foglalkozásokat / tömegsportot / és szakági edzéseket, foglalko-

zásokat tartanak a testnevelő tanárok. 

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági edzéseken és versenyeken való 

részvételre. 

9.1.6. Felzárkóztató foglalkozások, egyéni korrepetálások 

A korrepetálás célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való fel-

zárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az 1-4. évfolyam 

korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban a szaktanár javaslata alapján, de a szülő ké-

relmére történik. 

Az 5. évfolyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással - egyes tanulókra vagy kijelölt 

tanulócsoportokra kötelező jelleggel - a szaktanárok javaslatára, de a szülő kérelmére törté-

nik. 

9.1.7. Hitoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett történelmi egyházak hit- és vallásoktatást szer-

vezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a 

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

vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

A hit-és erkölcstan oktatás a törvényi előírásnak megfelelően történik. 
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9.2. Alkalomszerű foglalkozások 

9.2.1. Versenyek és bajnokságok 

A diákok tanulmányi, szakmai kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való 

részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a munkaközössé-

gek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért.  

9.2.2. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyek célja / a pedagógi-

ai program célkitűzései alapján / 

 a természet és a hazai kulturális örökség megismerése, 

 a fiatalok közösségi életének fejlesztése. 

A kirándulásokra a munkaterv alapján 1 tanítási nap engedélyezett munkanapokon, többna-

pos kirándulások hétvégén, illetve tanítási szünetben szervezhetők. Az osztálykirándulás ter-

vezetét / időtartam, útvonal, program, közlekedési eszköz, szálláshely, étkezés módja, lét-

szám, kísérők neve stb. / írásban kell leadni az igazgatónak. A kirándulásokat az intézmény-

vezető engedélyezi a felelős pedagógus kijelölésével. 

A kirándulások úti célja, programjait úgy kell összeállítani, hogy a tanulók a teljes tanulmányi 

idő végére megismerhessék szűk, majd távoli környezetük nevezetességeit, hazánk valam-

ennyi tájegységét. A tanulmányi kirándulások tematikáját az osztályfőnöki tanmenetben kell 

tervezni. 

Szülői értekezleten a szülői közösséggel egyeztetni kell a kirándulás szervezését. A kirándu-

láshoz annyi kísérő nevelőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához 

szükséges: osztályonként legalább két fő. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtás szükséges 

felszerelésről is. 

9.2.3. Kulturális programok látogatása 

Múzeum, színház, mozi hangverseny, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvé-

nyek a tanítás időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanuló-

csoportok számára. A kulturális rendezvények látogatása a szülők engedélyéhez kötött. A 

tanítási időben az igazgató engedélye szükséges. 
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9.2.4. Bel-és külföldi táborok, utazások 

Szorgalmi időben a külföldi utazáshoz, táborozáshoz,- amelynek célja tanulmányi továbbkép-

zés, kulturális, sport és tudományos rendezvény - az intézményvezető engedélye szükséges. 

A kérelmet csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás 

előtt legalább egy hónappal az intézményvezetőnek írásban nyújtja be. A csoportos utazási 

kérelemnek tartalmaznia kell a bel- és külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshe-

lyet, az étkezés módját, a résztvevő tanulók névjegyzékét, a kísérő nevelők nevét, a várható 

költségeket.  

Az utazás előtt az intézményvezetőnek le kell adni az utazással kapcsolatos, kitöltött   tan-

kerületi formanyomtatványokat. 

A belföldi táborok szervezése döntően szorgalmi időn kívül történik.  

9.3.  Szabadidős rendezvények 

9.3.1. A diákönkormányzatot segítő pedagógus munkássága 

Az iskola tanulói közösségei: osztályközösségek, diákkörök, szakkörök stb. egyéb szabadidő 

rendezvényeken is részt vehetnek. A rendezvényekhez akkor kell kérvényt benyújtani az in-

tézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit és létesítményeit igénybe kívánják 

venni, vagy ha a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. Az intézmény gondoskodik a 

szabadidő szervezés feltételeiről. 
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10. HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, ÜNNEPEK 
 

10.1.  Hagyományápolási cél és tartalom 

10.1.1.  A hagyományápolás célja, nemzeti ünnepélyek 

Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény jó hírének 

megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát és 

hazaszeretetét mélyíti. Az egyéb helyi hagyományok ápolása a közösségi élet formálását 

szolgálják. A felelős közös cselekvés a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre neveli. 

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti ün-

nepek előtt: 

 október 23-i megemlékezés, 

 március 15-i megemlékezés. 

Az iskolai szinten tartott megemlékezések: 

 Költészet Napja. 

 Október 6-i megemlékezés 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 Egészségnap 

 Föld napja 

10.1.2.  Az intézmény hagyományos rendezvényei 

 Egyéb rendezvények: 

- Szülői fórum 

- Házi versenyek 

- Sportrendezvények 

- Tanévnyitó 

- Tanévzáró 

- Ballagás 

- Iskolakóstolgató 

- Átmenetek kezelése (alsó-felső tagozat között) 

- Diákönkormányzat napja 
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- Témahét (pénzügyi tudatosság és gazdálkodás; digitális; fenntarthatóság - környezet-
tudatosság) 

- Pályaorientációs nap 

 Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei: 

- Mikulás 

- Karácsony 

- Farsang 

- Gyermeknap 

- Anyák napja – előkészítés 

- Bemutatkozik az iskola 

- Búcsúbál 

- Versmondó-, mesemondó-, műveltségi verseny 

 Hagyományos nyári és tanévközi táborok. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos felada-

tokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

10.1.3.  A hagyományápolás további formái 

 Az iskola honlapja havi rendszerességgel újul meg. Tartalma összeállításában intézmé-

nyünk tanulói és pedagógusai egyaránt részt vesznek.  

 Önkormányzatok civil szervezetek által érkezett műsoros felkérések teljesítése. 

10.2.  Hagyományőrző feladatok, külsőségek 

10.2.1.  A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományápoló feladatokat, időpontokat, felelősöket a munkaterv határozza meg. Alap-

elv, hogy a rendezvényekre, ünnepélyekre való megfelelő színvonalú pedagógiai felkészítés 

és tanulói felkészülés - a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve - egyenletes ter-

helést adjon. 

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele 

kötelező, az alkalomhoz illő és gondozott öltözékben. 
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10.2.2.  Intézményünk jelképei 

 Az intézményi zászló leírása: kétoldalas, egyik oldalán a magyar nemzeti zászló, a másik 

oldalán község zászlaja. 

 Az intézmény logója, melyet szerzői jog véd, ill. használata a hivatalos alapdokumentu-

mokban, kiadványokban és egyéb kiadványokban intézményvezetői hozzájárulással, 

szabályozott módon történik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3.  Kötelező viselet 

Az intézményi ünnepélyeken a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában 

kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást múltunk kiemelkedő eseményei, vagy 

követésre méltó személye iránt.  

Himnusz és a Szózat kötelező eleme a tanévnyitó, záró, október 23., március 15-ei műsorok-

nak.
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11. INTÉZMÉNYI EGÉSZSÉGNEVELÉS 

11.1.  Az egészségügyi felügyelet rendje 

11.1.1.  Egészségügyi prevenció: az iskolaorvosi ellátás 

Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi intézke-

déseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. Az intézményvezető és az iskolaorvos és iskolafo-

gász szakorvos közötti szerződés megállapodás alapján az iskola-egészségügyi ellátás a kö-

vetkezőkre terjed ki: 

 a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, 

 a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése, 

 könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, 

 színlátás és látásélesség vizsgálat, 

 fogászati kezelés, 

 egészségügyi felvilágosítás tartása, 

 beteg tanulók aktuális orvosi kezelése. 

A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére a 

védőnő az intézmény hivatalos egészségügyi füzetébe jegyzi be. A kapcsolattartásért felelős 

igazgatóhelyettest tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról az érintett osztályok tanu-

lóinak az orvosi vizsgálaton való pontos megjelenéséről. Az iskolaorvosi ellátást úgy kell meg-

szervezni, hogy az a tanulmányi munkát a legkisebb mértékben zavarja. Ha mód van rá, a 

vizsgálatok a tanítás szüneteiben, vagy azt követően történjenek! Szülők előzetes tájékozta-

tásának megszervezése a kötelező védőoltásokról. A vizsgálatok az intézmény orvosi szobá-

jában történik. 

11.1.2.  Testi nevelés és egészséges életmód 

11.1.2.1. Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás 

Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot: azon 

belül egészségfejlesztési feladatokat valósít meg. Kiemelt feladatként kezeljük - a kötelező 

tanórai foglalkozások keretében - a szervezett testmozgást, tekintettel az intenzív testi fejlő-

désben levő fiatalkorúak nagy mozgásigényére.  

Biztosítjuk: 

 a tanulók mindennapi testedzését, 
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 a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban, 

 az iskolai sportkör működését, 

 lehetőség és a feltételek megteremtése esetén a könnyített és gyógytestnevelést a rá-

szorulóknak. 

A tanulók hetente az órarendbe illesztetten 5 testnevelés órán vesznek részt, amelyből heti 

három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.  

A további két óra biztosítására választható lehetőségek: 

 a testnevelők tömegsport keretében minden nap tartott sportköri foglalkozások, játékos 

mozgásfejlesztés órák,  

 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosz-

tályban történő sportolás – a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal be-

szerzett igazolás benyújtásával.  

A napközi és tanulószobai foglalkozások között is biztosítani kell a tanuló életkorához igazo-

dó játékos testmozgást lehetőség szerint a szabadban. 

Időtartam - törvény alapján - legalább napi 45 perc.  

A tanulókat testnevelési óráról - szakorvosi vélemény alapján - csak az iskolaorvos mentheti 

fel. Az írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 

11.1.2.2. Könnyített testnevelés  

A tanulók egy részét - egészségi állapota miatt - az iskolaorvos könnyített - vagy gyógytest-

nevelési foglalkozásra utalja. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az 

órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat - állapotától- függően 

nem végez. A testnevelő differenciált foglalkozása biztosítja a megfelelő gyakorlatok végzé-

sét.  

11.1.2.3. Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás 

Az intézmény nevelési programjának kiemelt része az egészségnevelés és a környezeti neve-

lés programja. A program részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és a konkrét 

feladatokat.  

Különösen meg kell ismertetni a tanulókkal az alkalmazás szintjén: 

 a testi - lelki harmónia összefüggéseit 

 az egészséges életmód, stresszmentes életvezetés jellemzőit, 

 a helyes táplálkozás és a testmozgás jelentőségét, 
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 az egészségre ártalmas hatásokat, 

 a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját. 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágosí-

tást. Az iskolaorvos illetve a védőnő az osztályfőnök kérésére felvilágosító órákat tart. Az 

iskolaorvos és a védőnő fogadja, és tanáccsal látja el a tanulókat a rendelési időben egyéni 

problémákkal kapcsolatban is.  

Különösen fontos, hogy a tanulók 

 az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól / dohányzás, droghasználat, 

alkoholfogyasztás stb. /, 

 a szenvedélybeteg állapotról, annak alattomos kialakulásáról az életkoruknak megfelelő 

módon tájékozódhassanak. 

11.1.2.4. A nem dohányzók védelmében 

Az iskola egész területén tilos a dohányzás. A dohányzási tilalom betartásáért felelős az in-

tézmény vezetője.  

11.1.3.  A mindennapos testedzés formái az iskolában 

 a testnevelés óra 

 a délutáni tömegsport foglalkozás: 

 labdarúgás, atlétika, játék, úszás,   

 néptánc, 

 napközis szabadidős foglalkozás 

 nyári tábor 

 házibajnokságok: atlétika: foci, kosárlabda sportágakban, kézilabda 

 diákolimpia 

 A foglalkozások a tornaszobában a sportudvaron és az uszodában zajlanak. 

 A délutáni sportfoglalkozások 13,30 órától 16 óráig tartanak. 

 A foglalkozásokon való részvételi lehetőségekre, szabályokra a Házirend ad útmutatást. 

 Az iskolai sportkör és a vezetés között a kapcsolatot a testnevelő tanár tartja.  

A kapcsolattartás formái: 

- személyes megbeszélés 

- értekezlet  
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12. A LÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATI RENDJE 

12.1. Intézményi védő előírások 

12.1.1.  Látogatási rend 

Idegenek az épületbe - vagyonvédelmi és biztonsági okok miatt - csak az ügyeletes portás 

kellő tájékozódása után léphetnek. A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt, 

vagy jövetele célját és az épületben tartózkodás várható időtartamát. A portás a vendégekről 

köteles dátum szerinti nyilvántartást vezetni. 

Szükség esetén tájékozódik a látogatóval kapcsolatban. 

A meghívott vendégek, és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről a portás értesíti a 

fogadó munkatársat. 

12.1.2.  Védő előírások 

Az intézményi vagyon és a személyi védelem miatt zárva kell tartani - nyitvatartási időben - 

az intézmény üresen hagyott termeit: a tantermeket, szertárakat, öltözőket és egyéb helyi-

ségeket. Az osztálytermeket a pedagógusok kötelesek nyitni és zárni. A szaktantermeket a 

tanítási óra előtt és után a tanórát tartó szaktanár nyitja és zárja. 

A karbantartó a felelős a zárak használhatóságáért. A tantermek zárását tanítási idő után, az 

épület nyitvatartási ideje után a takarítónő ellenőrzi, akinek feladata az elektromos berende-

zések áramtalanítása, épület riasztása. 

12.1.3.  A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági, 

munkavédelmi / szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságá-

nak és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési 

formákat. 

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

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

rendet megtartani valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.  
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Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabá-

lyokkal a következő esetekben: 

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

-  az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- rendkívüli esemény / baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb. / be-

következésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, menekülés rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 tanulmányi kirándulások, túrák előtt, 

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

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technika jellegű feladat, illetve 

tanórán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokról, a kötelező viselkedés szabályairól, 

egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásról. 

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

elektronikus naplóba be kell jegyezni. A nevelőnek meg kell győződnie arról, hogy a tanulók 

elsajátították a szükséges ismereteket. 

Fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat / testnevelés, fizika, kémia, technika / tartó, va-

lamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a mun-

kaköri leírásuk, illetve a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

Az iskola vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédel-

mi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti 

időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkavé-

delmi szabályzata tartalmazza. 

12.1.4.  Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

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

lét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni, 

- ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola vezetőjének. 
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E feladat ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérült-

tel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell 

tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi se-

gítséget. 

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

A vizsgálat során tisztázni kell, a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elke-

rülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tennie ha-

sonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre hajtani. 

12.1.5.  Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem lát-

ható 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, / 

 a tűz, 

 a robbanással 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: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket. 
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Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárítási 

szerveket, ha ezt az iskola vezetője szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult fele-

lős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni kell, valamint haladék-

talanul hozzá kell látnia veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a 

benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben 

található „Kiürítési terv„ alapján kell elhagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát 

vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

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

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

kell. 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyá-

sában 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 megérke-

zéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek / gáz, elektromos áram / elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

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

stb./ fogadásáról. 
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Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola intézményve-

zetőjének 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 rendvé-

delmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a to-

vábbi biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

szombati napokon be kell pótolni. 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” című 

intézményvezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges 

teendők részletes intézményi szabályozását a „Bombariadó terv” című intézményvezetői 

utasítás tartalmazza. 

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

megismertetéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben, a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alap-

ján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 

vezetője a felelős. 

A tűzriadó tervben, a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójá-

ra és dolgozójára kötelező érvényűek, ahogy a Honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 

valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. év CXIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben foglal-

tak alapján elkészített Honvédelmi Intézkedési Terv is.  
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12.2.  Helyiségek használati rendje 

12.2.1.  Alkalmazottak és tanulók helyiséghasználata 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben csak úgy használ-

hatják, hogy ne zavarják a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény más feladatainak 

ellátását. Kötelesek betartani mindenütt a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat elő-

írásait.  

Ha az intézmény alkalmazottja nyitvatartási időn túl is igénybe szeretne venni egy helyiséget, 

ezt az intézményvezetőtől írásban kérvényezni kell, a használati cél és időpont megjelölésé-

vel. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és 

ezután is kizárólag pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók 

csak kizárólag a szaktanárok jelenlétében tartózkodhatnak. 

12.2.2.  Szaktermek használati rendje  

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a tornaszobában, a számítástech-

nika szakteremben és az ebédlőben jól látható helyen külön helyiség-használati rendet kell 

feltüntetni. 

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető 

hagyja jóvá.  

A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza: 

 szaktanterem típusa, neve, 

 a terem felelősének neve, beosztása, 

 a helyiségben tartózkodás rendje, 

 a használati engedélyhez kötött tárgyak felsorolása, 

 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

12.2.3.  A berendezések és felszerelések használata 

A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus 

berendezések stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból 

a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Indokolt esetben a székek és a padok má-

sik helyiségbe való átvitele a terem felelősének / osztályfőnök / engedélyével lehetséges, de 

a bútorokat épségben, eredeti helyükre kell visszatenni annak, aki elhozta legkésőbb tanév 
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végén. Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni intézményi berendezést, akkor ezt írás-

ban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazott a tárgy átvételéről és az anyagi felelősség-

ről elismervényt köteles aláírni. A kiviteli engedély csak kölcsönzési határidővel, az intéz-

ményvezető és az iskolatitkár együttes aláírásával érvényes. Az iskolatitkár őrzi. 

12.2.4.  Karbantartás és kártérítés 

Az intézményvezetés felelős a tanszoba, szaktantermek, előadók, laboratóriumok és más 

helyiségek balesetmentes használhatóságáért és az eszközök karbantartásáért, amelynek 

igényét egyeztetni kell a Tankerületi Igazgatóval. Az eszközök, berendezések hibáját a terem 

felelőse köteles az intézményvezetés tudomására hozni. A hiba megjelölésével az eszközöket 

le kell adni az iskolatitkárnak. 

 Újbóli használatbavételről a karbantartó tájékoztat. A javíthatatlan eszközöket, berendezé-

seket a szabályzat alapján selejtezni kell. Az épület felszereltségében és a berendezési tár-

gyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni. 

12.3. Könyvtárhasználati rend 

12.3.1.  A könyvtár és célja 

A könyvtár az intézmény saját SZMSZ tevékenységéhez, a tanuláshoz szükséges dokumen-

tumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egy-

ség. 

A könnyen megközelíthető helyiség alkalmas a könyvtári ismerethordozó állomány szabad-

polcos elhelyezésére. 

A könyvtár művelődési jellege miatt valamennyi diák és pedagógus kulturális érdekét, igé-

nyeit szolgálja, ezért fejlesztése, a könyvtáros munkájának támogatása kiemelt az intézmény 

szervezeti egységei közül.  

A könyvtár minőségi működése nélkülözhetetlen: 

 a megalapozott tudás elsajátításához,  

 a sokoldalú művelődéshez, 

 a fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejlődéséhez,  

 a kulturált magatartás kialakulásához. 

A könyvtár mintegy 6000 db dokumentummal rendelkezik, és egy osztályközösség egyidejű 

foglalkoztatására is alkalmas. 
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12.3.2.  A könyvtár feladatai és vezetője 

A könyvtár működési célkitűzéseinek csak sokoldalú feladatellátással felelhet meg. A fonto-

sabb feladatai: 

 az igények szerint vásárolt dokumentumok nyilvántartása, 

 a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, őrzése, gondozása, 

 a dokumentumok kölcsönzése, azokról tájékoztatás adása, 

 az egyéni és csoportos használat biztosítása, 

 a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások biztosítása, 

  tájékoztatás más könyvtárakról, szolgáltatásaik elérése 

 végzi az állomány nyilvántartásba vételét, 

 irányítja a raktári rend fenntartását, 

 felelős az állomány megóvásáért, 

 végzi az adatbevitellel kapcsolatos feladatok ellátását. 

12.3.3.  Könyvtár használati előírások 

A könyvtár a könyvtári tanórákon és nyitva tartási idejében áll a tanulók, pedagógusok ren-

delkezésére. A könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók igénybevételéről, kölcsönzé-

séről a bejárati ajtón levő használati rend intézkedik. 

Használati előírások: 

 Használói kör: alkalmazottak, tanulók. 

 A beiratkozás módja: személyes, érvényes diákigazolvány vagy személyi igazolvány be-

mutatásával. 

 Nyitva tartás: a könyvtáros munkarendje szerint szabadidőben. Könyvtári órák a tanme-

netek szerint, a délelőtti órákban. 

 Tilos bevinni: kabátot, táskát, esernyőt, élelmiszert, bekapcsolt mobiltelefont és egyéb 

kárt okozó tárgyat. 

 A könyvtárból csak kölcsönzött dokumentumok hozhatók ki, a kézikönyvtár használata 

csak helyszínen lehetséges. 

 Kötelező a csend, hogy másokat ne zavarjunk. 
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13. DÍJFIZETÉS - TÉRÍTÉSI DÍJ 
 

Térítési díjak fizetése – étkezési térítés, tankönyv 
 
A pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége magyar állampolgárok számára ingyenesen 

vehető igénybe. Az alapellátásról a köznevelési törvény rendelkezik.  

 Térítési díjat kell fizetni az étkezés igénybevételéért azoknak, akiknek erre a törvény 

nem ad felmentést. A térítési díjat minden hónap 5. napjáig kell befizetni az önkormány-

zat által kijelölt személynek.  

 A tankönyv térítési díja a törvényi előírások szerint a 2001. XXXVII. Tv a tankönyvpiac 

rendjéről és a 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelete szabályozza. A tankönyvek az iskola min-

den tanuló számára ingyenesen biztosítottak, a tartós tankönyvek az iskolai könyvtár ál-

lományába tartoznak.   
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14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

14.1. Az intézményben folytatható reklámtevékenység 

Az intézményben reklámtevékenységet csak a törvény által szabályozott módon végezhető. 

14.2. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

A tankönyvellátás rendje a törvényi előírások alapján történik. 
 

14.3. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése 

1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését 

az iskola igazgatója vagy iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz 

az elektronikus irat irattári példánya. 

2. Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell vé-

gezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.  

3. Az elektronikus iratokat az intézmény igazgató, iskolatitkár által használt számítógépén, 

elektronikus úton meg kell őrizni. A számítógépen őrzött elektronikus iratokról időköz-

önként biztonsági mentést kell készíteni. 

4. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

5. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 

intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 

14.4. Az elektronikus napló hitelesítésének rendje 

Az adatok tárolása a napló használata során átmenetileg az iskola szerverén történik, a frissí-

tés a biztonsági előírásoknak megfelelő gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus 

úton tárolja a tanulók adatait, a foglalkozások tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulók-

kal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését és egyéb, a tanárok munkáját segítő in-

formációkat.  

A tárolt adatok közül:  

 A tanuló félévi osztályzatairól az iskola köteles papíralapú értesítőt küldeni az iskola kör-

bélyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva.  

 Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói zá-

radékokat. Ezt az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes aláírja, az intézmény körbélyegző-

jével lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.   
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 A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell 

kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A megjelölt 

személyek aláírásával és az intézmény kör alakú pecsétjével ellátva válik hitelessé. A to-

vábbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.  

 Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és iga-

zolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot kollégiumváltás vagy a tanulói jog-

viszony más megszűnésének eseteiben.   

 Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az adat-

hordozót az Iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges.  

 Az elektronikus naplóra vonatkozó rendelkezések a 2018/2019. tanévtől lépnek életbe.  

 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15.1. A szervezeti és működési szabályzat módosítása, mellékletei 

Jelen SZMSZ módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a Köznevelési törvény által 

meghatározott közösségek egyetértésével, és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges tovább rendelkezéseket 

igazgatói utasítások önálló szabályzatként tartalmazzák a következő tárgykörökben: 

 munka, baleset és tűzvédelem, 

 belső ellenőrzés, 

 ügyvitel, iratkezelés adatvédelem, 

 ügyrend, selejtezés, leltározás. 

A mellékletben található vezetői utasítások az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, ha 

jogszabályi, előírások, belső intézményi megfontolások szükségessé teszik, vagy az intéz-

mény vezetője ezt szükségesnek tartja. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az intézményvezető-helyettesének elő-

terjesztése után a nevelőtestület 2019.07.29. napján elfogadta. Az elfogadást a nevelőtestü-

let jelenlévő képviselői aláírásukkal tanúsítják. 

 

Dátum: 2019.07.29. 

 

  

A Baksai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskolai diákönkormányzat a 

2019. év 09. hó 02. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Dátum: 2019.09.02. 

 

 

 

A Baksai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskolai szülői szervezet a 

2019. év 09. hó 02. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Dátum: 2019.09.02. 

 

 

 

A Baksai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó és működtető Szi-

getvári Tankerületi Központ tankerületi igazgatója jóváhagyta. 

Dátum: 2019.  

 

szülői munkaközösség  
elnöke 

DÖK  tanárelnök 

tankerületi igazgató 

intézményvezető-helyettes 



Oldal: 73 / 90 

Szervezeti és Működési Szabályzat – Baksai Általános Iskola 

Melléklet: Munkaköri leírások mintái 

 

Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név:   Beosztás: tanító 

Heti munkaideje:40 óra  
(heti kötött munkaidő 32 óra) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Tanítóképző Főiskola Tanítóképző Főiskola 

Szakképzettség: általános iskolai tanító általános iskolai tanító 

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, alsós munkaközösség-vezető 
 
Hatáskör: osztály tanulóinak tanítása, osztályban tantárgy tanítása, tantárgyfelosztásban kijelölt feladatok 
 
Feladatok és felelősségek: 

 tantárgyanként megtervezi egész tanévi munkáját, azt tanmenetben, vagy témaköri tantervben rögzíti és 
az igazgatónak benyújtja,  

 a megtartott órák sorszámát, anyagát, az óráról hiányzó tanulókat bejegyzi a haladási naplóba, 

 munkáját az köznevelési törvény, az iskola helyi pedagógiai programja, az iskola munkaterve, valamint 
egyéb iránymutatások alapján végzi, 

 mindent megtesz tanulói tanulási motivációjának fejlesztése érdekében, 

 szakmailag és módszertanilag folyamatosan képzi magát, 

 ismeri és betartja az intézmény munkavédelmi szabályzatában előírt szabályokat, utasításokat, 

 munkája során mindent megtesz a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésére, szükség esetén eleget tesz 
az intézkedési és bejelentési kötelezettségének, 

 ellátja az órák és foglalkozások előkészítésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

 megtartja az órarendjében meghatározott órákat és foglalkozásokat, azokat pontosan elkezdi és befejezi, 

 gondot fordít a lemaradók felzárkóztatására, a speciális képességekkel rendelkezők megfelelő foglalkozta-
tására és a tehetséggondozásra, 

 nevelői ügyeletet pontosan, lelkiismeretesen látja el, 

 folyamatosan - írásban és szóban - méri tanítványai teljesítményét, az eredményeket folyamatosan beve-
zeti az osztályozó naplóba, 

 szakszerűen és nem szakszerűen helyettesít,  

 vizsgáztatja a tanulókat a javító, az osztályozó vizsgákon,  

 felkészíti a tanulókat a tanulmányi versenyekre, 

 felügyeletet lát el, a tanulmányi versenyeken, az iskolai rendezvényeken és a tanulók orvosi vizsgálatán, 

 részt vesz és felügyeletet lát el az iskola tanításon kívüli programjain, 

 részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, belső továbbképzéseken, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, kérdéseikre érdemi választ 
ad, 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokban együttműködik a kollégáival és az iskola ifjú-
ságvédelmi felelősével, 

  ellátja – az igazgató által meghatározott - mindazon a feladatokat, amelyek az oktatással, neveléssel ös--
szefüggnek, és pedagógus szakértelmet igényelnek, 

 anyagilag felelős a számára kiadott eszközökért, a leltározásban részt vesz. 
 

Titoktartási kötelezettsége van a személyiségi jogokat érintő információk tekintetében.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja. 

 
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 
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Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név:  Beosztás: tanár 

Heti munkaideje:40 óra 
heti kötött munkaidő 32 óra 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Tanárképző Főiskola Tanárképző Főiskola 

Szakképzettség: általános iskolai tanár általános iskolai tanár 

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, felsős munkaközösség-vezető 
Hatáskör: osztály tanulóinak tanítása, osztályban tantárgy tanítása, tantárgyfelosztásban kijelölt feladatok 
A munkakör célja: 
Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott rendben a pedagó-
giai program alapértékeinek szakmai munkában történő érvényesítésével. 
 
Feladatok és felelősségek: 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejleszté-
se érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában az ágazati jogszabályok és az iskola sza-
bályozó normái határozzák meg. Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek 
alapján a módszerek és a taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a szaktár-
gyában rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek közül az iskola pedagógiai koncepciója 
alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet.  

 Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe véve, a képességek fejlesz-
tését célzó foglalkozási tervet készít.  

 Tanítási óráira és egyéb foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen és pontosan megtartja. 
Az azonos szaktárgyakat tanítókkal rendszeresen konzultál a pozitív hatások elérése érdekében.  

 Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális szintű, sze-
mélyre szabott feladatokkal szolgálja.  

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, eközben gondot fordít arra, hogy az írásbeli 
és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen.  

 Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 10 napon belül kijavítja és kijavít-
tatja. A dolgozatírás időpontját a tanulókkal előre közli. A félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, 
illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy héttel az érdemjegyek lezárása előtt megíratja.  

 A tanulók munkáit ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli.  

 Megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi 
és mérlegeli az érintett tanulók tanításkor és osztályzásakor.  

 Az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lemaradó tanulók számára felzárkóztató 
foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a számukra a pozitív eredmény mielőbbi elérésére.  

 A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola lehetőségeinek kihasz-
nálásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához szakkör, művészeti csoport, tanulmányi, kulturális 
vagy sportversenyekre való felkészítés keretében.  

 Együttműködik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó iskolai alkalmazottal.  

 Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésére álló szemléltető eszközöket.  

 Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a szertár rendjé-
ről, és öntevékenyen részt vállal a szemléltetőeszköz-állomány fejlesztésében.  

 Az iskola pedagógiai programjában, éves munkatervében meghatározott – szaktárgyával kapcsolatos – 
szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal.  

 Az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon történő megbízással az éves mun-
katervben rögzített óraközi ügyeletet vállal, szükség szerint – az iskolavezetés utasítására – helyettesítést 
végez.  

 Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát: pontosan vezeti az osztálynaplót és 
a foglalkozási naplókat; a tanulók érdemjegyeit beírja a tájékoztató füzetbe, s azt kézjegyével ellátja.  

 Kötelezően részt vesz a fogadóórákon. Szükség szerint egyéni fogadóórát is tart. A szülőkkel való találko-
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zási alkalmakkor tájékoztat a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a 
gyermekük fejlődésében felmerülő problémákat.  

 Kötelezően részt vesz a tantestületi értekezleteken, megbeszéléseken; joga van véleményével a közös 
döntésekhez hozzájárulni.  

 Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepélyen, megemlékezésen.  

 Kötelessége szakmai és pedagógiai tudását, módszertani ismereteit fejleszteni. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a foglalkozás helyén. 
Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit és a tanítási anyag, valamint a 
taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez.  

 Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival önképzésben szer-
zett ismereteit; egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. Részt vesz a helyi tanterv kidolgozásá-
ban, helyi és tankerületi versenyek szervezésében.  

 Szaktárgya tanításával egy időben alapvető kötelessége a tanulók személyiségének a nevelőtestülettel 
közösen kialakított koncepció mentén való fejlesztése, a pedagógiai programban rögzített iskolai érték-
rend következetes képviselete.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; ennek előmozdítása érdekében együttműködik az osztály-
főnökkel és vele egy osztályban tanító pedagógusokkal.  

 Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és támogató rendszerének ke-
retében elvégzendő feladatok ellátásában az intézményvezetés által meghatározottak szerint. 

 
Titoktartási kötelezettsége van a személyiségi jogokat érintő információk tekintetében.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja. 

 
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 
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Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név:  Beosztás: osztályfőnök 

Heti munkaideje: Munkáltatói jogkör gyakorlója: 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Tanítóképző vagy  
Tanárképző Főiskola 

Tanítóképző vagy  
Tanárképző Főiskola 

Szakképzettség: általános iskolai tanító, tanár általános iskolai tanító, tanár 

Osztályfőnök 

 

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, alsós-, ill. felsős munkaközösség-vezető 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg. 
Hatáskör: osztály tanulóinak tanítása, osztályban tantárgy tanítása, 

A munkakör célja: 

Az osztályt és annak tanulóit érintő iskolai fejlesztő hatások koordinálása: a nevelési tényezők összefogása a 

tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében. Az osztály közösségi életének 

szervezése.  

 

Osztályfőnöki felelősségek: 
1. Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer szellemében, az SZMSZ-

ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával 

végzi. 

2. Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 

3. Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok pontos vezeté-

séért. 

4. Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv/tanmenet. 

5. Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

6. Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

7. Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

8. Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 

9. A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy helyettesének. 

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit): 
 
Adminisztrációs jellegű feladatok: 

10. A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat szolgál-

tat. Osztályáról félév végén és év végén az iskolavezetés által meghatározott szempontok alapján helyzet-

elemzést készít. 

11. Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

12. A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám) hetente történő 

ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés értesítése). 

13. Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése (hetente, ill. havonta). 
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14. Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok következményeit és ellenőrzi (a 

tanulók) által beírt érdemjegyeket. 

15. A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellen-

őrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, vala-

mint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus 

üzenetben (e-napló esetén) vagy levélben értesíti a szülőket. Az értesítéseket nyomon követhető módon 

rögzíti az osztálynaplóban. 

16. A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus üzenet-

ben vagy levélben értesíti a szülőket. 

17. Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a ta-

nulóval kapcsolatos problémáról. 

18. Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a bejárók, a men-

zások adataiban bekövetkező változásokat. 

19. A mindenkori (5., ill.) 8. osztályos osztályfőnök elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminiszt-

rációs teendőket, továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

20. Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb úton történő tu-

domásulvételét. 

21. Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 

22. Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget nyújt szá-

mukra. 

23. Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 

24. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé 

terjeszti. 

25. Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

26. Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

Irányító, vezető jellegű feladatok: 

27. Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal. 

28. A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az osztályfőnöki óra 

tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály éves tanmenete alapján valósul 

meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alka-

lommal, változó tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadók-

kal foglalkozásokat tart. 

29. Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni fejlesztésükre, 

közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztésére. 

30. Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 

31.  Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a szükség-

leteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. Az ismertetésről szóló feljegyzést aláíratja a 

tanulókkal és elhelyezi az osztálynaplóban. 
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32. A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról 

szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal és elhelyezi az osztálynaplóban. 

33. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint 

közreműködik a tanórán kívüli intézményi tevékenységek szervezésében. 

34. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

35. Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya szabadidős 

foglalkozásait. 

36. Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, programjá-

ról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint a szülőket. 

37. Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a rendezvényeken. 

38. Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására. Különös gondot fordít 

a címer, a himnusz és a szózat megfelelő elhelyezésére az osztályteremben. 

39. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is jutalmazza (pl. 

osztályfőnöki dicséret). 

40. Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményez az intézményi szabályozá-

sok alapján. 

41. A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat is értékeli, 

kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 

Szervező, összehangoló jellegű feladatok: 

42. Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek érdekében tájé-

kozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életvite-

léről, környezetéről. 

43. Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat tervezésében a civil 

szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. iskolai alapítvány). 

44. Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak szervezésében, tervezé-

sében, irányításában. 

45. Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását. 

46. Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

47. A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai eredményeket, va-

lamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, eze-

ket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák. 

48. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, a ta-

nulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, stb.). 

49. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében együttműködik a 

gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segít-

ség nyújtásáról. 

50. Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz esetmegbeszélése-

ken, ill. részt vesz annak adminisztrációjában (jellemzést készít a tanulóról). 
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51. Segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 

52. Tevékenyen részt vesz az osztályát érintő munkaközösség munkájában. 

53. Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító tanárokat és az érintett más 

pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

54. Szükség szerint családlátogatásokat végez. 

55. A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart. 

56. Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a gondviselőkkel egyezteti, 

továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt felvételi jelentkezésük-

höz, tudatosan fejleszti az életpályakompetenciákat. 

57. A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. Dokumentumo-

kat készít (jelenléti ív, jegyzőkönyv), melyeket átad az intézményvezetésnek. 

58. Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a szülőkkel.  

59. Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a 

gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

60. Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint 

a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 

61. Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában.  

62. Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

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

64. Figyelemmel kell kísérnie a tanulók egészségi állapotát, ellenőrizni kell, hogy a tanuló megjelent-e az isko-

lai egészségügyi ellátás keretében megszervezett szűrővizsgálatokon, oltásokon, 

65. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében az osztályfőnöki órák keretében fel kell hívnia a tanulók figyel-

mét a különböző állandó és idényjellegű baleseti veszélyekre (pl. közlekedés, fürdés, sport stb.). 

66. Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és támogató rendszerének ke-

retében elvégzendő feladatok ellátásában az intézményvezetés által meghatározottak szerint. 

67. Az intézmény eszközállományához tartozó leltári tárgyak közül az általa tartós őrzésre, munkahelyi hasz-

nálatra átvett tárgyak megőrzéséért, állaguk megóvásáért teljes (anyagi) felelősséggel tartozik különös te-

kintettel a z osztályterme berendezési tárgyira vonatkozóan. 

68. Köteles felelősen részt venni az intézmény leltározásában az intézményvezető által kijelölt területen. 

Kiegészítő információk  

Munkakörülmények:   

Munkájához az iskolavezetés jogszabályban meghatározott pótlékot folyósít. 

 

Titoktartási kötelezettsége van a személyiségi jogokat érintő információk tekintetében.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja. 

  
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 
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Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név: Beosztás: munkaközösség-vezető 

Heti munkaideje:  Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Tanítóképző vagy 
Tanárképző Főiskola 

Tanítóképző vagy  
Tanárképző Főiskola 

Szakképzettség: általános iskolai tanító, 
tanár 

általános iskolai tanító, tanár 

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes  
A munkakör célja: 
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalának javítása. Az iskolavezetés segítése az egyes 
szakterületek munkájának tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében és értékelésében.  
 
Feladatok és felelősségek: 

 A munkaközösség-vezetőt az igazgató bízza meg.  

 A munkaközösség-vezető irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős annak szakmai munkájáért, a 
szaktárgyi oktatás színvonaláért.  

 Fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti a módszertani eljárásokat, és erre biztatja munkakö-
zössége tagjait is.  

 Ismeri a köznevelés fejlesztési programját, az ágazati jogszabályokat.  

 Szakterületének megfelelően részt vesz  a munkaközösségekkel együtt  az iskola pedagógiai programjá-
nak és a helyi tanterveknek a kidolgozásában.  

 Tanév elején elkészíti a munkaközösség munkatervét, félév végén és tanév zárásakor értékeli a munkakö-
zösség munkáját.  

 Alkotó módon közreműködik az iskola különböző szabályozó dokumentumainak létrehozásában, módosí-
tásában az igazgató által meghatározottak szerint.  

 Javaslatot tesz a munkaközösséghez tartozó tantárgyakat illetően a tantárgyfelosztásra, véleményezi a 
pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.  

 Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tarthat, bemutató foglalkozásokat, nyílt napokat szervezhet.  

 Tantárgycsoportjában pályázatokat, tanulmányi, kulturális és sportversenyeket szervez a munkaközösség-
gel együtt.  

 Törekszik az egységes követelményrendszer kialakítására.  

 Az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végezhet.  

 Önképzése példamutató, segíti a munkaközösség tagjainak a továbbképzését is.  

 Részt vesz szakmai pályázatokon, ösztönzi és segíti ebben kollégákat is.  

 Fokozott figyelemmel segíti a munkaközösségben dolgozó pályakezdő nevelők munkáját.  

 Elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak foglalkozási terveit, ellenőrzi a követelmé-
nyek megvalósítását.  

 Ellenőrzi és értékeli a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedéseket kezde-
ményez az igazgatónál, javaslatot tesz a jutalmazásra és a kitüntetésre.  

 Rendszeresen - legalább félévenként két alkalommal - órát látogat a munkaközösség tagjainál, a tapaszta-
latokat az érintett kollégákkal és az iskolavezetéssel megbeszéli.  

 Irányítja az iskolai munkatervben rögzített eredményméréseket, összegzi és elemzi a tapasztalatokat, le-
vonja a szükséges következtetéseket, javaslatokat tesz a hiányosságok felszámolására.  

 Negyedévenként ellenőrzi a munkaközösséghez kapcsolódó tantárgyak osztályzatait.  

 Figyelemmel kíséri a felügyelete alá tartozó szaktárgyak technikai felszereltségét, javaslatot tesz a fejlesz-
tésre.  
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 Negyedévente tájékoztatja az igazgatót a tantárgyi követelmények teljesítéséről.  

 Tapasztalatai alapján információkat nyújt feletteseinek a döntések előkészítéséhez.  

 A munkaközösségéhez tartozó szaktanárokat érintő döntésekben véleményezési joggal rendelkezik.  

 Javaslattétellel véleményezi a munkaközösségéhez tartozó pedagógusok jutalmazását és intézményveze-
tői hatáskörben adható többletjuttatásait.  

 Részt vesz az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás feladataiban a jogszabályban 
foglalt lehetőségek szerint.  

 Kidolgozza és a nevelőtestület elé terjeszti a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- 
és támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok intézményi megvalósításának tervét. 

 
Kiegészítő információk  
Munkakörülmények:  

 Munkájához az iskolavezetés jogszabályban meghatározott pótlékot folyósít.  
 
Titoktartási kötelezettsége van a személyiségi jogokat érintő információk tekintetében.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja. 

 
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 
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Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név: Beosztás: intézményi ifjúságvédelmi felelős 

Heti munkaideje:  Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Tanítóképző vagy 
Tanárképző Főiskola 

Tanítóképző vagy  
Tanárképző Főiskola 

Szakképzettség: általános iskolai tanító, tanár általános iskolai tanító, tanár 

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes,  
A munkakör célja: 
Az intézményi ifjúságvédelem működtetése, a gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a 
tanulóközösségek igényeinek összehangolása, kapcsolattartás ifjúságvédelmi és családsegítő szakemberekkel.  
Intézményi ifjúságvédelmi felelős 

Általános feladatok  

 Jelzőlapon értesíti a gyermekjóléti szolgálatot  

 Részt vesz- a rá vonatkozó területeken- az intézmény dokumentumainak elkészítésében, felülvizsgálatában  

 Figyelemmel kíséri a Nevelési Tanácsadóba, Szakértői Bizottsághoz utalt gyerekeket  

 Figyeli a jogszabályi változásokat  

 Részt vesz a pályázatokban  

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, intézkedik  

 Segíti a tanulók pályaválasztását  

 Segítséget nyújt, vagy szerez a magántanulóknak  

 Félévkor és évvégén beszámol munkájáról a nevelőtestületnek  

 Az iskolai dokumentumokban megjelölt feladatok teljesítése  

 Az illetékes jegyzővel történt egyeztetés alapján nyilvántartja a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős gyermekkel kapcsolatos feladatai  

A veszélyeztetett gyermekkel:  

 A veszélyeztetettség felismerése, szükség esetén jelzése a gyermekjóléti szolgálatnak  

 Nyilvántartásba vétel  

 Szabadidős tevékenységek szervezése és tanulmányi előmenetel figyelemmel kísérése  

 Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése, pályázati lehetőségek kihasználása  

 Hasznos szünidei programok lehetőségének bemutatása, tájékoztatás  

 Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak  

 Fegyelmi eljárásokon való részvétel  

 Szociális ellátások számbavétele, az érintettek tájékoztatása (ingyenes étkezés, tankönyvvásárlási támoga-

tás)  

A hátrányos helyzetű gyermekkel:  

 Felmérés  

 Nyilvántartásba vétel  

 Szabadidős tevékenységek és tanulási előmenetel figyelemmel kísérése  

 Hasznos szünidei elfoglaltság lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatás  

 Tanácsadás  

Szociális ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás  

Prevenciós munka:  

A prevenciós tevékenységek lehetőségeinek széleskörű kihasználása érdekében intézményi szintű tájékoztatás, 
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koordinálás. 

 

Titoktartási kötelezettsége van a személyiségi jogokat érintő információk tekintetében.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja. 

  
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 

 

 

Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név: Beosztás: intézményi tűzvédelmi felelős 

Heti munkaideje:  Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Tanítóképző vagy 
Tanárképző Főiskola 

Tanítóképző vagy  
Tanárképző Főiskola 

Szakképzettség: általános iskolai tanító, tanár általános iskolai tanító, tanár 

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes,  
A munkakör célja: 
Az intézmény tűzvédelmi feladatainak ellátása a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. 
Intézményi tűzvédelmi felelős 

 

Tűzvédelmi feladatok:  

 A meglévő Tűzvédelmi Szabályzat használhatóságának megvizsgálása, naprakészen tartása.  

 Tűzriadó terv elkészítése, naprakészen tartása, annak gyakoroltatása.  

 A tűzoltóság által tartott hatósági ellenőrzéseken való részvétel.  

 Beruházás, fejlesztés során a tűzvédelmi szempontok érvényesítése a hatályos jogszabályok, rendeletek 

és szabványok figyelembevételével.  

 Munkavállalók tűzvédelmi oktatásának megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása.  

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek egyeztetése, engedélyezése.  

 A tankerület tűzvédelmi felelősével való kapcsolattartás 

 

Titoktartási kötelezettsége van a személyiségi jogokat érintő információk tekintetében.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja. 

  
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 
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Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név: Beosztás: Dök-tanárelnök 

Heti munkaideje:  Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Tanítóképző vagy 
Tanárképző Főiskola 

Tanítóképző vagy  
Tanárképző Főiskola 

Szakképzettség: általános iskolai tanító, tanár általános iskolai tanító, tanár 

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes  
A munkakör célja: 
Az intézményi diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet feltételeinek, a gyermeki jogok 
érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a tanulóközösségek igényeinek összehangolása.  
DÖK- tanárelnök 

 Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat. 

 Javaslatot tesz a nevelőtestületnek a diákönkormányzati hatáskörének meghatározására, ennek a helyi 

hagyományokat és munkarendet is tartalmazó leírására. 

 A diákönkormányzat a nevelőtestülettől kapott hatáskörén belül önállóan működik. A segítő tanár min-

dig részt vesz a diáktanács ülésein, de csak a tanulók által igényelt módon vesz részt a munkában. 

 Összehívja és a diáktanács elnökének megválasztásáig levezeti a diáktanács alakuló ülését, ismerteti a 

tagokkal a diákönkormányzat törvényes jogait és iskolai hatáskörét. 

 A diáktanács igénye és saját szakmai tapasztalata alapján szakmai segítséget nyújt a közös programok 

megtervezéséhez, szervezéséhez, részt vesz az értékelésben. 

 Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, elősegíti az iskolában a 

képviseleti és a közvetlen demokrácia érvényesülését. 

 Részt vesz az iskolagyűlések, fórumok szervezésében. 

 Gondoskodik a diákönkormányzat munkatervében szereplő programok eredményes megszervezéséről. 

Személyesen, vagy kollégák, szülők bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet a diákönkormányzat 

rendezvényeit, felelős ezeken az iskolai házirend betartásáért. 

 Munkáját egy tanévre tervezi meg, munkatervet készít, mely része az iskolai munkatervnek.  

 Félévkor és évvégén beszámolót készít, melyről tájékoztatja a nevelőtestület tagjait. 

 Minden tanév szeptemberében megszervezi a diákönkormányzat tisztségviselőinek megválasztását. 

 Megszervezi és figyelemmel kíséri a diákügyeleti rendszert. 

 Az osztályok közötti tisztasági versenyt megszervezi és lebonyolítja. Tanév végén jutalomkirándulást 

szervez a győztes osztály tanulóinak. 

 Előkészíti és levezeti az iskolai diákközgyűlést. 

 Kapcsolatot tar az osztályfőnökökkel, az ifjúságvédelmi felelőssel. 

 Megbeszélések, értekezletek alkalmával képviseli a diákönkormányzat véleményét. 

 Kezeli a diákönkormányzat bevételét és kiadásait. 

 A lehetőségekhez mérten évente egy vagy két alkalommal papírgyűjtést szervez. 

 Az intézményi szabályzatok diák-önkormányzati egyetértési jogának aláírása előtt, gondoskodik arról, 

hogy a vezetőség megismerje a szabályzatot.  

 Feladata a Diákönkormányzat tagjai által gondozott faliújság ellenőrzése.  

Kiegészítő információk  
Munkakörülmények:  

 Munkájához az iskolavezetés jogszabályban meghatározott pótlékot folyósít.  
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 
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Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név:  Beosztás: iskolatitkár 

Heti munkaideje: 40 óra Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Érettségi Érettségi 

Szakképzettség:   

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes  
A munkakör célja: 
Az intézmény adminisztrációs és tanügyi nyilvántartásainak teljes körű vezetése. Az intézményvezető titkársági 
hivatali teendőinek teljes körű ellátása.  
 
Feladatok és felelősségek: 

 Fogadja és rendszerezi a naponta érkező postai küldeményeket.  

 Bonyolítja a kimenő posta küldeményeket.  

 Hivatalos levelezést folytat, ellátja a kiadmányozással kapcsolatos teendőket, vezeti az iktatást.  

 Elvégzi a postázást, vezeti a postai feladókönyvet.  

 Hivatalos telefonbeszélgetéseket és faxhívásokat bonyolít le (hatósági szervekkel, fenntartóval, működte-
tővel, partnerintézményekkel).  

 Pedagógiai és adminisztrációs írásos anyagot sokszorosít.  

 Naprakészen vezeti és javítja a tanuló-nyilvántartást.  

 A tanulók iskolába jelentkezésekor és távozáskor elvégzi a szükséges dokumentumok kiállítását, gondos-
kodik a bizonyítvány és egyéb dokumentumok kiadásáról, illetve beszerzéséről.  

 Gondoskodik a szükséges formanyomtatványok beszerzéséről.  

 A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerinti teendőket végez a Köznevelés Információs rend-
szerén keresztül.  

 Elvégzi az elektronikusan előállított papíralapú dokumentumok és az elektronikus okiratok kezelésével 
kapcsolatos SZMSZ-ben rögzített feladatait.  

 Tanulói vagy szülői kérésre hivatalos iratokat állít ki.  

 Előállítja, kezeli és irattárazza az intézményvezetői határozatokat.  

 Rendszeresen iktatja a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit, és azok tárolásáról gondoskodik.  

 Szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagokat.  

 Közreműködik az irodaszerek megrendelésében.  
Tervezés  

 A nem dokumentum jellegű, elavult iratok folyamatos selejtezése.  

 Iratrendezési terv készítése.  

 A dokumentumok szabályszerű vezetése, a jogszabályban előírt őrzési idő (irattári terv) betartásával.  

 Megtervezi a tárolt iratok könnyebb kezelhetőségét.  

 Javaslatot tesz az irodatechnikai eszközök modernizálására.  
 
Különleges felelőssége  
Az írásos anyagok, elemzések, tervek, szerződések, utasítások témakörök szerinti, idő- és betűrendes feldolgo-
zása és tárolása.  
 
Bizalmas információk kezelése  

 Munkája során, telefon- és faxhívásai során továbbá a levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően jár 
el.  

 Személyi, pénzügyi adatokat csak intézményvezetői engedéllyel adhat ki.  

 Bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az iskolavezetőséggel folytatott beszélgetések témáit.  
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 Vezeti és összesíti a dolgozók hiányzásairól és távolléteiről szóló adminisztrációt, közreműködik a többlet-
óra-elszámolás technikai lebonyolításában.  

 Kezeli a diákoknak, pedagógusoknak, technikai és adminisztratív dolgozóknak a Köznevelés Információs 
Rendszerén vezetett nyilvántartását.  

 
Ellenőrzés foka  

 Gondoskodik arról, hogy a postai küldemények és egyéb iskolai iratok időben eljussanak a címzetthez.  
 
Kapcsolatok  

 Közvetlen napi kapcsolatban áll az intézményvezetővel és a vezetőség többi tagjával.  

 Alkalomszerűen kapcsolatot tart az iskolaorvossal és az iskola védőnőjével.  

 Tanulói beiskolázáskor segít az adminisztrációs teendők elvégzésében, a jelentkezési lapok postázásá-
ban és a felvételről való visszaigazolás továbbításában osztályfőnök és a tanuló felé.  

 
Munkakörülmények 

 Munkavégzéséhez külön irodája van, amelynek berendezéseit, gépeit rendeltetésszerűen használja, óv-
ja.  

 
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 
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Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név:  Beosztás: takarító 

Heti munkaideje: 40 óra Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Alapfokú végzettség Alapfokú végzettség 

Szakképzettség:   

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes  
A munkakör célja: 

Az iskola épületének, termeinek és berendezéseinek folyamatos tisztántartása. 

A takarító feladatai: 

Naponta: 
- A munkaköri leíráshoz mellékelt területfelosztásnak és időbeosztásnak megfelelő helyiségek takarítása 

(söprés, portörlés, szőnyegek portalanítása, felmosás) 

- A délelőtti tanítási és a délutáni napközis váltás között a tantermek száraz kitakarítás.  

- A folyosók váltott vizes felmosása (naponta többször is) 

- A folyosón elhelyezett virágok gondozása,  

- A padok, asztalok, lemosása, függönyök igazítása (szükség szerint) 

- A szemetes edények kiürítése, szükség esetén fertőtlenítése. 

- A vécében fertőtlenítő lemosást végez (naponta többször is) Ügyel arra, hogy WC papír, szappan mindig 

legyen a tanári mellékhelyiségekben. Tiszta törölközőt helyez ki a tanári mosdókba. 

- A mosdók kimosása, tükrök, csempézett felületek tisztítása. 

- Az iskola előtti lépcsőket rendben tartja, szükség szerint a virágoskertet gyomtalanítja, rendben tartja.  

Napi munkája végeztével köteles meggyőződni, hogy az ablakok, ajtók, irodák, szertárak, számítógépterem és a 
könyvtár zárva vannak-e, ezután az épületet riasztani, lezárni. Napközben köteles az iskolába érkezőket felkí-
sérni, bármilyen rendkívüli esetre, ami a takarítással összefügg a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, veze-
tők, iskolatitkár rendelkezésére állni, elvégezni azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezetés alkal-
manként megbízza. 
Köteles az intézmény működésével, az iskolába járó tanulókkal, dolgozókkal kapcsolatos információkat bizalma-
san kezelni. 
 
Hetenként, de szükség szerint naponta köteles:  
- A padok és asztalok, tábla lemosása, a padok belsejének kitörlése. 

- Pókhálózás minden helyiségben. 

- A szőnyegek kiporszívózása az irodákban, termekben. 

- A szemetes edények fertőtlenítése. 

- A cserepes virágok portalanítása, öntözése. 

- Az ajtók lemosása. 

 
Havonként, de szükség szerint hetente köteles: 
- Szekrények, radiátorok lemosása. 

- A tisztítószerek, munkájához szükséges fogyóeszközök igénylése (iskolatitkárral történő megbeszélés sze-

rint) 

- Ablaktisztítás. 
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Évenként: 
- Minden szünetben (téli, tavaszi, nyári) nagytakarítás. A nagytakarítás fogalmába tartozik függönyök lesze-

dése, felrakása, ajtók, ablakok, bútorzat, felszerelés lemosása, padlózat felmosása, fényezése.  

- A nyári szünet alatt, szabadságon kívül, a virágok öntözése. 

- A tanítási időn kívül eső rendezvényekre a szükséges tantermek előkészítése, kitakarítása, rendezvények 

után rendbe tétele. 

Szükséges rendszerességgel: 
- Szeméttárolók kiürítése. 

Felelősség: 
- Munkaideje, munkavégzése alatt gondosan ügyel a bútorok, edények, egyéb berendezések épségére, eze-

kért anyagi felelősséget vállal. Az iskolaépülettel és a felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos rendelle-

nességeket köteles közvetlen felettesének (intézmény-vezető) jelenteni. 

- Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen zárva tartja, a munkavédelmi 

szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik, ebben a helyiségben csak 

takarítónő tartózkodhat. 

- Felelős a gyermekek egészségéért, s ennek érdekében joga, egyben kötelessége a tanulókat rendre, tiszta-

ságra és kulturált magatartásra inteni. 

Munkaidő-beosztás: 
 
1. takarító      de.   800 - 1000    du  1200 - 1800 

 

Munkaterülete: felső szint takarítása, szünetekben folyosók takarítása, szükség szerint tantermek, WC 
                         könyvtár, rajzterem, tornaszoba, fejlesztő szoba, orvosi szoba,  öltözők 

 
2. takarító  du   1000 -  1800 

 

Munkaterülete: alsó szint takarítása, délelőtt egyszeri felmosása  
ebédlő, öltözők, hozzátartozó mellékhelyiségek, 1.osztály, ebédlő folyosó felmosás 

   
Az 1. és 2. takarítók az intézmény határozatlan idejű szerződéssel alkalmazott dolgozói.   
       
Munkavégzése során köteles az érvényes balesetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, tűzvédelmi szabályok 
előírásait betartani. 
A takarító helyettesítése esetén a helyettesített dolgozó feladatkörét ellátja.  
 
Titoktartási kötelezettsége van a személyiségi jogokat érintő információk tekintetében.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 
Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 
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Baksai  Általános Iskola Munkaköri leírás 

Név:  Beosztás: fűtő-karbantartó 

Heti munkaideje: 40 óra Munkáltatói jogkör gyakorlója: 

 A munkakör betöltésének 
 előírt feltételei: meglevő feltételei: 

Iskolai végzettség: Középfokú végzettség Középfokú végzettség 

Szakképzettség:   

Alárendeltsége: intézményvezető, intézményvezető-helyettes  

A munkakör célja: 

Az intézmény épületében a fűtési idényben az előírt hőmérséklet biztosítása, fűtőberendezések szakszerű keze-

lése. Az iskola épületeiben felmerülő szakipari munkát nem igénylő karbantartási feladatok ellátása, épület és a 

berendezések állagának folyamatos ellenőrzése, hibaelhárítás. 

 

 Fűtési idény munkaideje alatt köteles folyamatosan, egyenletesen biztosítani a gázkazán- üzemet hogy a 

tantermekben, irodákban és az étteremben 20 °C fok legyen a hőmérséklet: 630 – 1500–ig.  

 

 Köteles megismerni és betartani a fűtési rendszer üzemeltetési utasítását.  

Köteles megismerni  a kazán kezelési utasítást. (gépkönyv) 

Az előző két dokumentum 1-1 példányát állandó jelleggel a kazánházban kell tartani.  

A kazán időszakos ellenőrzését és váratlan meghibásodásának javítását szakcég végzi. (Szerződéses vi-

szony Önkormányzatnál van.) Az ellenőrző és javítómunkáknál köteles jelen lenni. A szakcég nevét, tele-

fonszámát a kazánházban jól látható helyen ki kell függeszteni. 

 

Ennek érdekében: 

 Gondoskodik a gázkazán folyamatos, szakszerű működtetéséről a balesetvédelmi szabályok betartása mel-

lett.  

 A kazánokat és a hozzá tartozó berendezéseket állandóan üzembiztos és tiszta állapotban tartja. Meghibá-

sodás esetén az intézmény gazdasági ügyintézőjét értesítve azonnal intézkedik annak szakszerű javítása 

érdekében. /Gázmű értesítése/ 

 Felelős a tűzrendészeti előírások betartásáért, biztosítja a kazánházban elhelyezett tűzoltó készülék hozzá-

férhetőségét, ismeri annak szakszerű kezelését. 

 A kazánházban csak a fűtő tartózkodhat, ott a fűtésen kívül más munkafolyamatot végezni tilos. 

 Rendben tartja a kazánház és az udvar környékét, felelős ezen a területen a hó eltakarításért és csúszás-

mentesítésért.  

 Felelős az udvaron elhelyezett szeméttárolók kiürítéséért. 

 A fűtő rendelkezik a kazánház 1-1 kulcsával, felelős a rábízott anyagok, berendezések és felszerelések ta-

karékos és rendeltetésszerű használatáért és megőrzéséért, az intézményi vagyon védelméért.  

 

Téli időszakban különösen fontos feladatai: 

 A csúszásmentesítéshez szükséges homok, úti só, salak időben való beszerzése. 

 Gondoskodik a járdák, az udvar tisztántartásáról, csúszás-mentesítéséről (sózással, hólapátolással). 

 

Fűtési idényen kívül: 

Feladatai: 

 Az intézmény épületeinek, udvarainak, sportpályának karbantartása, általános gondozása, fűnyírása, rend-

ben tartása, azonnali javítása, továbbá a sportudvaron elhelyezett kapufák, kosárpalánk, fajátékok rögzí-

tésének ellenőrzése, azonnali javítása.  
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 Az épületek berendezéseinek folyamatos javítása, karbantartása: padok, szekrények, asztalok, táblák, vilá-

gítótestek, karnisok, fogasok, stb. 

 Köteles elvégezni hetente a bejárásokat, az észlelt hiányosságokat feljegyezni, azonnal javítani, vagy intéz-

kedni a gazdasági ügyintézőnél a hiba javítására.  

 A javítási, karbantartási munkákat köteles elvégezni, kivéve a komolyabb szakértelmet igénylő feladatokat: 

pl. villanyszerelés, gépek javítása, gázkazán meghibásodás, stb. 

 Az udvart, a járdákat, a sportpályát naponta tisztán rendben tartja, nyírja füvet, ősszel összegyűjti a lehul-

lott faleveleket.  

 Iskolai rendezvényekre, ünnepélyekre a gazdasági udvart előkészíti, a rendezvények végeztével rendbe te-

szi. 

 A kerítések javítása, a kapuk szükség szerinti festése, rendszeres zárása. 

 A szünetekben a nagytakarítással egy időben nagykarbantartást végez. 

 Köteles megismerni a fűnyírógép kezelési utasítását. 

 A munkaeszközöket köteles rendeltetésszerűen használni. 

 

Fentieken túl napközben köteles elvégezni azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezetés alkalmanként 

megbízza. Köteles az intézmény működésével, az iskolába járó tanulókkal, dolgozókkal kapcsolatos információ-

kat bizalmasan kezelni. 

Folyamatos feladatok 

Heti bejárások során észlelt hiányosságok javítása, karbantartása. 

Munkaidő – beosztása: 

Általános munkarend:  

            naponta:   630 – 1200  ; 1230  - 1500 

630  -  700 ügyelet 

700 – 750  ebédlő nyitása, szemétszedés, külső takarítás 

750 – 800  bejárati ajtók zárása, középső ajtó nyitása, csengetésre beengedés, felkísérés 

Munkanapló vezetése: a dolgozó köteles munkanaplót vezetni, amelyben fel kell tüntetni a munkakezdés idő-

pontját, az elvégzett munkákat, a munka befejezésének időpontját.  

A naplót az intézményvezető-helyettes nyitja meg, s a naplóvezetést hetente ellenőrzi. 

Napi munka tervezésekor a tartózkodási helyet is meg kell jelölni. A dolgozó köteles az intézményvezetőnek 

bejelenteni, ha elhagyja a munkahelyét. 

Felelősség: 

- A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelőséggel tartozik.  

- Munkavégzése során köteles a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi, tűzrendészeti szabályokat 

betartani. 

- Felelős a gyermekek egészségéért, ennek érdekében joga és egyben kötelessége a tanulókat tisztaságra és 

kulturált magatartásra inteni. 

 

Titoktartási kötelezettsége van a személyiségi jogokat érintő információk tekintetében.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

Tudomásulvétel: (dátum, aláírás) 

 


