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1. Működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek 

 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 

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

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 

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

 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 

szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 

módosításáról 

 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről  

 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

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

intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet) 

 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet 

 A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) 

OKM rendelet 

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

 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól 

  

javascript:njtDocument('158958.237573');
javascript:njtDocument('149257.218573');
javascript:njtDocument('154929.229241');
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2. Bevezető 
 

 

Az iskola szakmai alapdokumentumában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a Nevelőtestület jogosult. 

A jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban véleménynyilvánítási jog gyakorlása biztosított 

volt: 

- az iskola szülői munkaközösségnek, 

- a diákönkormányzatnak. 

 

3. Intézményi adatok 
 

A Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola a csodálatos jáki templom 

szomszédságában található. A 2012-es felújításnak köszönhetően nagyrészt kiváló infrastruktúrával 

rendelkezünk, kiemelt feladatunk a német nyelv oktatása. 

 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Vas megye  

Tankerület megnevezése: Szombathelyi Tankerületi Központ 

OM azonosító: 036696 

Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 

A köznevelési intézmény 

1.Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: 

Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 

1.2. Idegen nyelvű neve: 

Jáki Nagy Márton Nationalitäten Grundschule 

2.Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 9798 Ják, Szabadnép utca 29. 

3.Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

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

3.4. Fenntartó neve: Szombathelyi Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye:9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8. 
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4.Típusa: általános iskola 

5.OM azonosító:036696 

6.Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1.9798 Ják, Szabadnép utca 29. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális létszám: 150 fő) 

6.1.1.2. alsó tagozat, felsőtagozat 

6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődészavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos) 

nappali rendszerű: (felvehető maximális tanulói létszám: 25 fő) 

6.1.1.4. integrációs felkészítés 

6.1.2. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

6.1.2.1. nappali rendszerű (felvehető maximális létszám: 150 fő) 

6.1.2.2. alsó tagozat, felsőtagozat 

6.1.2.3. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás – német) 

6.1.2.4. a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek,  tanulók 

nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődészavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos) 

nappali rendszerű: (felvehető maximális tanulói létszám: 5 fő) 

6.1.2.5. integrációs felkészítés 

6.1.3. egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba 

6.1.4. iskolai könyvtár  

6.1.5. mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaterem 

6.1.6. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: együttműködésben, megállapodás 

alapján 

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

7.1. 9798 Ják, Szabadnép utca 29. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 779 

7.1.2. Hasznos alapterülete: bruttó 2379 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 
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8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

Az SZMSZ célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének 

garantálása, a köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. 

 

4. Az SZMSZ tárgyi, személyi, időbeli hatálya 
 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzat a mellékletét képező belső szabályzatokkal együtt az intézmény 

valamennyi dolgozójára és tanulójára nézve kötelező. Az SzMSz hatálya kiterjed továbbá mindazokra, akik 

belépnek az intézmény területére, használják annak helyiségeit, létesítményeit, igénybe veszik annak 

szolgáltatásait. 

Tárgyi hatálya az intézmény működési területére terjed ki. Általános iskola működési szabályok 

 

4.1. Az intézmény szervezeti felépítése és működési rendszere 
 

4.1.1. Az iskola működési rendszere 
 

Az iskolát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 

Az iskolán belül megtalálható: 

- az alá- és fölérendeltség, 

- illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. 

 

Az iskolán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: 

- vezetők, 

- illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 

4.1.2. Szervezeti egységek közötti együttműködés, kapcsolattartás 

 
Szervezeti egység: meghatározott feladatokat, funkciót valósítanak meg a szervezeten belül. 

Az intézmény szervezeti egységei: 

- alsós munkaközösség 

- felsős munkaközösség 

- DÖK 

- szülői munkaközösség 

A szervezeti egységek együttműködnek az intézményi feladatellátás megvalósítása érdekében. 



 

10 

 

Az egységek koordinált működését: 

- az intézményvezető irányító tevékenysége, valamint 

- a középszintű vezetők feladatellátása biztosítja. 

 

A szakmai együttműködést a vezetést segítő munka, a középvezetői, valamint az egyéb nevelői értekezletek 

is segítik. 

A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az egyes 

egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 

A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó előírásokat a 

munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. 

A kapcsolattartás részletes szabályozását jelen SZMSZ tartalmazza. 

4.1.3. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat és hatásköröket a 6.8. melléklet tartalmazza. A részletes 

munkaköri leírás mintákat a 6.8 melléklet tartalmazza. 

 

4.1.4. Az intézményi helyettesítés rendje 

Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban szerepeljen az, 

hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. 

Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején gondoskodni 

kell a megfelelő helyettesítésről 

A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében végzett 

tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező. 

A helyettesítés rendjét a jelen SZMSZ tartalmazza a vezető munkakörökre, míg más munkakörök esetében 

a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A munkáltatói jogok gyakorlása: 

- Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv (Szombathelyi Tankerületi 

Központ), míg az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. 

- Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető gyakorolja. Az 

intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban rendelkezhet egyes munkáltatói 

jogainak más személy részére történő átruházásáról. 
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4.1.5. A vezetők közötti feladatmegosztás 

Munkaköri leírás alapján történik 

4.1.6. Az intézmény képviseletének szabálya 
 

Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott ügyben és 

időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni a megnevezett személy. 

4.2. Az intézmény szervezeti ábrája 
 
 
Az iskola szervezeti felépítésének vázlata 

 
Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Alsó tagozatos 

munkaközösség 

vezető 

Felső tagozatos 

munkaközösség 

vezető 

BECS vezetője DÖK 

vezető 

Iskolatitkár Technikai 

személyzet 

Alsó tagozatos 

nevelők 

Felső tagozatos 

nevelők 

   

 

 

 

 Folyamat A B C D E 

1. Stratégiai tervezés X     

2. Éves tervezés  X    

3. Vezetői ellenőrzés   X   

4. Irányított önértékelés   X   

5. Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése    X X 

6. Kiválasztási és betanulási rend működtetése X     

7. Továbbképzési rendszer működtetése X     

8. Belső értékelési rendszer (munkatársak értékelése) X X X   

9. Ösztönző rendszer működtetése (szolgáltatások) X     

10. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása (infrastruktúra) X     

11. Gazdasági és pénzügyi folyamatok X     

12. Egyéb kiszolgáló folyamatok  X    

13. Beiskolázás  X   X  

14. Módszertani eszköztár és kultúra     X X 

15. A tanulás támogatása     X X 

16. Az adott csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai 

tervezés (tanmenet) 

 X X X X 

Szervezeti egység, folyamatgazda 

A Intézményvezető 

B Intézményvezető-helyettes 

C BECS vezetője 

D Munkaközösség vezető (pedagógiai alsós) 

E Munkaközösség vezető (pedagógiai felsős) 
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17. A tanuló értékeléséhez szükséges közös követelmények és 

mérőeszközök  

 X X X X 

18. Pedagógusok együttműködése X X  X X 

19. Az intézmény működésének éves értékelése X X    

20. A 8. osztályosok nyomon követése (monitoring)  X    
 

 
 

 

4.3. Az egyes munkaköri feladatok 
 

4.3.1. Intézményvezető 
 

Általános vezetési feladatok: 

 Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok 

 

Igazgató

Iskola titkár

Takarítónők

Szülői értekezlet

Évfolyamok

Osztályok

Egyes szülő

Munkaközösség

vezetők

Osztályfőnök

Egyes tanuló

Egyes nevelő

Tantestületi 

értekezlet

Iskola vezetés

Egyes 

dolgozó
DÖK

Tantestületi 

értékelés

Szülői munka

Igazgató 

helyettes

Egész iskolai 

közösségi fórum
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Általános szakmai feladatok: 

 Együttműködés a szülőkkel 

 Az egyes jogok biztosítása 

 A fenntartóval való kapcsolattartás 

 

Részletes szakmai feladatok: 

 A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatok  

 A tanulók értékelése 

 Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok 

  

4.3.2. Intézményvezető-helyettes 
 

Általános intézményvezető-helyettesi feladatok: 

 Az intézményvezető munkájának segítése 

 Az intézményvezető távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó 

helyettesítése.  

 

 

Általános szakmai feladatok: 

 Együttműködés a szülőkkel 

 Az egyes jogok biztosítása 

 

Részletes szakmai feladatok: 

 A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

 A tanulók értékelése 

 Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok 

 

4.3.3. Tanító 
 

Általános szakmai feladatok: 

 A tanítói feladattal kapcsolatos általános szakmai feladatok  

 Együttműködés a szülőkkel 

 Az egyes jogok biztosítása 

 

Részletes szakmai feladatok: 
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 Alapfokú nevelési-oktatási feladatok 

 A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 A Pedagógiai Programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

 A tanulók értékelése 

 Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

 Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

 Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 

 Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 Informatikai eszközök használata 

 

4.3.4. Tanár 
 

Általános szakmai feladatok: 

 A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 Együttműködés a szülőkkel 

 Az egyes jogok biztosítása 

 

Részletes szakmai feladatok: 

 Alapfokú nevelési-oktatási feladatok 

 A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatok 

 A tanulók értékelése 

 Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

 Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

 Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 

 Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 Informatikai eszközök használata 

 

Osztályfőnöki feladatok: 

 Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

 

4.3.5. Napközit, tanulószobát vezető pedagógus 
 

Általános szakmai feladatok: 

 A tanítói-tanári feladattal kapcsolatos általános szakmai feladatok  

 Együttműködés a szülőkkel 

 Az egyes jogok biztosítása 

 

Részletes szakmai feladatok: 
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 A napközis foglalkozást tartó tanító- tanár alapfokú nevelési-oktatási 

feladatai 

  A tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok 

  A Pedagógiai Programmal kapcsolatos 

feladatok o    Adminisztrációs és tájékoztatási 

feladatok 

 Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

 Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos 

feladatok o    Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 

 

4.4. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a 
helyettesí-tés rendje 

 

Az iskola vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének 

akadályoztatása esetén a: 

- vezetői, 

- vezetőhelyettesi 

feladatokat ellássák. 

 

Ha egyértelművé válik, hogy: 

- az iskola vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (betegsége, egyéb 

távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell 

ellátnia; 

- az intézményvezető helyettese a szükséges, vezetőhelyettes feladatkörébe tartozó teendőket 

akadályoztatása (betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, az intézményvezető- 

helyettesi feladatokat a kijelölt személynek kell ellátnia. Ha nincs kijelölve személy, a 

helyettesítési sorrend a következő: BECS-vezető, felsős munkaközösségi vezető, alsós 

munkaközösségi vezető 

 

 

A vezető, illetve a vezetőhelyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 

- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, 

döntéseket hozhatják meg a vezető, vezetőhelyettes helyett,  

-  a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halasztha-

tatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felha-

talmazást kapott, 
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- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 

rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 

4.5. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, 
munkaköri leírás-minták 

 

4.5.1. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 
 

 Általános vezetői feladatok- és hatáskörök közül 

 

Intézményvezető részére meghatározott feladat-és Az átadott feladat- és hatáskör 

hatáskörök új címzettje 

a) az alapdokumentumokkal összefüggő feladatok igazgatóhelyettes 

közül átadott feladat- és hatáskörök  

  

b) belső ellenőrzéssel, önértékeléssel összefüggő 
feladatok közül BECS vezető 
átadott feladat- és hatáskörök  

  

c) adat nyilvántartással, kezeléssel összefüggő fel- iskolatitkár, rendszergazda 
adatok közül átadott feladat- és hatáskörök  

  

e) a továbbképzéssel, képzéssel összefüggő felada- igazgatóhelyettes 
tok közül átadott feladat- és hatáskörök  

  

f)  a  gyermek,  tanuló  veszélyeztetettséggel  össze- pedagógusok 
függő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök  

  

g) a munkaidő nyilvántartással összefüggő feladatok iskolatitkár 
közül átadott feladat- és hatáskörök  
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A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök közül 

 

Intézményvezető részére meghatározott feladat-és   Az átadott feladat-és hatáskör 

hatáskörök   új címzettje 

a) a Pedagógiai Programmal összefüggő feladatok    

közül átadott feladat- és hatáskörök    

Ellenőrzés és végrehajtás  Szakmai munkaközösségek vezetői 

    

b)  a  munkatervvel  összefüggő  feladatok  közül    

átadott feladat- és hatáskörök    

Ellenőrzés és végrehajtás  Szakmai munkaközösségek vezetői 

    

c) a nevelőtestülettel, az alkalmazotti közösség-    

gel,  a  szakmai  munkaközösséggel  összefüggő    

feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök    

Ellenőrzés  Szakmai munkaközösségek vezetői 

    

e) a tanulói jogviszony keletkezésével és megszű-    

nésével  összefüggő  feladatok  közül  átadott  fel-    

adat- és hatáskörök    

adminisztráció  iskolatitkár 

    

f) az oktatás megszervezésével összefüggő felada-    

tok közül átadott feladat- és hatáskörök    

ügyelet szervezése  intézményvezető-helyettes 

    

g) a szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok    

közül átadott feladat- és hatáskörök    

Óralátogatások, ellenőrzések  
intézményvezető-helyettes,   szakmai   
munkaközösségek 

   vezetői, BECS vezető     
   

h)  a  tankönyvekkel,  taneszközökkel  összefüggő   

feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök   

Tankönyvrendelés, kiosztás,   tankönyvfelelős 

Tartós tankönyvek kezelése  könyvtáros 

i) a pedagógus és diákigazolványokkal összefüggő  iskolatitkár 
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök   

    

4.5.2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a 
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 

 
a) A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: 

- bizottságára, 

- a szakmai munkaközösségre, 

- a diákönkormányzatra. 

 

b) Át nem ruházható hatáskörök: 
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A nevelőtestület jogszabály alapján nem ruházhatja át a következő jogköreit: 

- Pedagógiai Program elfogadása, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, 

- Házirend elfogadása. 

 

4.5.3. Az átruházott hatáskörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
 

Az átruházó joga, hogy: 

- megszabja az átruházott hatáskör gyakorlásával kapcsolatos elvárásait és a döntési ha-

táridőt, 

- az átruházott jogkör gyakorlásra vonatkozóan meghatározza a beszámoltatás módját és 

határidejét, 

- az átruházott jogkört magához visszavonja. 

 

Az átruházó kötelezettsége, hogy a hatáskör átruházáshoz a szükséges tájékoztatást, informá-

ciót megfelelő időben rendelkezésre bocsássa. 

 

 

4.5.4. Átruházott jogkörrel az átruházás alapján rendelkezni jogosult jogai és 

kötelezettségei 

 

Az érintett szervezet joga, hogy: 

- az átruházott jogkörrel éljen, 

- a hatáskör gyakorláshoz szükséges információt, tájékoztatást megkapja. 

 

Az érintett szervezet kötelessége, hogy: 

- az átruházott hatáskört a legjobb tudása alapján, az általa képviseltek érdekét szem előtt 

tartva gyakorolja, 

- a hatáskör gyakorlásáról az előre meghatározott módon beszámoljon a hatáskör átadó-

ja felé. 

 

4.5.5. A beszámolásra vonatkozó szabályok 

 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

A beszámolás módja jellemzően a következő lehet: 

-szóbeli tájékoztatás, 

-írásbeli beszámoló 

-a döntésről szóló határozat kivonat megküldése, 

-határozat kivonat megküldése és szóbeli tájékoztatás. 
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A beszámoltatás idejeként meg lehet határozni: 

- időközöket (heti, havi stb.), 

- pontos időpontokat (döntést követő .,.. nap), 

- naptári határnapokat (minden hónap ....-ig) stb. 
 
 

4.6. Kiadmányozás 
 

A kiadmány fogalma: az ügyekben való intézkedés kiadmányozott, letisztázott, hiteles 

formában továbbítandó irata. 

 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási joggal ren-

delkező személy írhat alá. 

 

Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje. 

Kiadmányozási joga az intézményvezetőnek van, aki e jogát a következő területre és esetekre 

vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak: 

 

A kiadmányozás területe, esetei A kiadmányozással érintett személy 

Intézményvezető teljes feladat-és hatáskörében eljárhat az intézményvezető tartós 

akadályoztatása, illetve egyéb távolléte esetében az intézményvezető-helyettes, ha a feladat 

ellátása nem tűr halasztást 

 
 

4.7. A munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a 
pedagógusok munkájának segítésében 

 

 

4.7.1. A munkaközösségek kapcsolattartása 
 

Az iskolában tevékenykedő munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a munkaközösségek vezetői felelősek. 

 

A munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös 

megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai 

munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, 

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és 

sportversenyek. 
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A munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a 

munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli 

ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

4.7.2. Munkaközösségek iskolánkban 
 

a) szakmai munkaközösség 

A munkaközösség neve: Alsó tagozatos munkaközösség 

Vezetője: Szíjj Erzsébet 

Tagjai: Tanítók, alsó tagozat napközis csoportvezetői, gyógypedagógus 

 

b) szakmai munkaközösség 

A munkaközösség neve: Felső tagozatos munkaközösség 

Vezetője: Máté Péterné  

Tagjai: Felső tagozaton tanítók, felső tagozat napközis csoportvezetője 

 

Ennek a két szakmai munkaközösségnek a vezetőit a tagok javasolhatják, az 

intézményvezetőnek egyetértési joga van. A megbízatás 5 évre szól, de ha a munkaközösség 

tagjainak 50%-a +1 fő kezdeményezi a visszahívást, az intézményvezető új munkaközösség 

vezető személyére kér javaslatot. Ha az intézményvezető nem ért egyet a javasolt személlyel, 

még egyszer javasolhat a munkaközösség, utána az intézményvezető jelöli ki a vezetőt. Az 

elutasítást írásban indokolnia kell az intézményvezetőnek. 

 

5. A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok 
 

 

5.1. Működés rendje, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitvatartás) rendje, az 
alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való 
benntartózkodásának rendje 

 

 

5.1.1. Általános szabályok 
 

Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. 

 

Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: 

- az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 
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- a szünetek időtartamát, 

- a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében 

meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, 

- az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák idő-

pontját. 

 

5.1.2. 1.2. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 
 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de leg-

alább 17.00 óráig van nyitva. 

 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az iskolát szombaton, va-

sárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva tartjuk. A szokásos nyitva-

tartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt. 

 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók csak az elfog-

laltságuk idejére előzetes igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak az épületben. 

 

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

történik hétfőtől csütörtökig 7.45 óra és 16.00 óra között, pénteken 7.45 és 14.45 között 

előzetes bejelentkezés és engedélyezés alapján.  

 

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

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. 

 
 
 

5.1.3. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje 
 

Az alkalmazottak az intézményben: 

- a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, illetve 

- az elrendelt túlmunka, valamint 

- az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára 

tartózkodhatnak benn. 
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Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási in-

tézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: 

 

Az igazgató vagy a helyettese (akadályoztatásuk esetén a megbízott személy) tanítási időben: 

8.00- 16.00 óra között az intézményben tartózkodik. 

 

5.1.4. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 
jogviszonyban az oktatási intézménnyel 

 

Külön engedéllyel és előre egyeztetett időpontban tartózkodhat az intézményben 

- a szülő, gondviselő a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor, 

- az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet) tagjai a tevékenységük gya-

korlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor. 

- a tanulót kísérő személy, 

- minden más személy. 

 

A külön engedélyt az iskola vezetőjétől vagy helyettesétől, illetve az általuk megbízott sze-

mélytől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó fel-

ügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 

5.1.5. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 
 

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság 

címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai Unió zászlaját. 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhat-

ják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai 

felszerelé-seit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon 

használhatják. A fog-lalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó 

pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. 

A könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek 

betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. 

 

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

intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
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Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott informatikatermet, a csoportszobát, a Manó 

kuckót és a szertárakat zárni kell. A tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, 

illetve – a tanítási órákat követően – a technikai dolgozók feladata. 

 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak az előzetes engedéllyel  

hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától 

engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). 

 

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

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

foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe 

vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak. 

 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

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

- a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért 

 

5.1.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 
 

Az oktatás és a nevelés a Pedagógiai Program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással 

összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt tanter-

mekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után, 

rendkívüli esetben (vezetői engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

 

Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben kezdődik. 

 

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai 

jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási 

órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető 

engedélyezhet. 
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A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető-helyettes által előre 

engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél 

kevésbé zavarják. 

 

Az iskolában reggel 7:00 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben pedagógusi 

ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben vagy udvarrészben a 

házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a 

balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 

Az iskolában egyidejűleg 4-6 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes 

nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre, épületrészekre terjed ki: 

1. ügyeletes nevelő: alsó udvar 

2. ügyeletes nevelő: felső udvar 

3. ügyeletes nevelő: földszint 

4. ügyeletes nevelő: emelet 

 

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

órarendjéhez igazodva kezdődik és 16:20 óráig tart. 

 

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

(távolléte esetén az intézményvezető vagy helyettese), illetve a részére órát tartó szaktanár 

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

az iskola elhagyására csak az intézményvezető vagy a helyettes adhat engedélyt. 

 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján kell megszervezni. A tanítási órák 45 

percesek. A tanítási órák és az egyéb foglalkozások közti szünetek, valamint a főétkezésre 

biztosított hosszabb szünet rendjét a házirend határozza meg. 

 

A tanulási idő, illetve a szabadidős foglalkozások időpontja a mindenkori órarend 

függvényében kerül kialakításra.  

 

Az egyéb foglalkozásokat 17.00 óráig kell megszervezni, a tantárgyfelosztás függvényében. 

 

Az iskolában a tanulók számára többek között az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán 

kívüli állandó, eseti, illetve időszakos foglalkozások működhetnek: 

 délutáni tanulás: napközi, tanulószoba 
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 tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök 

 versenyek, vetélkedők 

 kirándulások 

 múzeumi foglalkozások 

 iskolai sportkör, tömegsport 

 iskolai könyvtár használata 

 egyéb rendezvények 

 

a) Délutáni tanulás: napközi, tanulószoba 

A napközibe, tanulószobára történő felvétel elsősorban a szülő kérésére történik a házirend 

előírásai alapján, szükség esetén az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős, illetve az 

iskolavezetés javaslatára. A felvételt az intézményvezető hagyja jóvá. 

Ha a tanuló érdeke úgy kívánja, az intézményvezető elrendelheti a napközit illetve a 

tanulószobát a tanuló számára. 

A csoportok összeállításánál az iskolavezetés figyel arra, hogy lehetőleg azonos évfolyamú, 

illetve azonos délutáni elfoglaltságú tanulók kerüljenek egy csoportba.  

A délutáni munka zavartalansága érdekében az intézményvezető által előírt időpontban lehet 

elvinni a gyerekeket a napköziből. 

A pedagógus csak a szülő előzetes írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket.  

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

történhet a napközis nevelő engedélyével. 

 

b) Tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök 

A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév 

elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 

A foglalkozásokra való jelentkezés 

 a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes, 

 a tanév elején történik, 

 egy tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik 

alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. 

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

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 
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5.1.7. Versenyek, vetélkedők, bemutatók 
Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi, sport és kulturális versenyeken vesznek részt. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelősek. 

 

5.1.8. Kirándulások 
Az osztályfőnökök a tantervi követelmények, illetve nevelési terv teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése érdekében osztályaik, csoportjaik számára osztálykirándulást szerveznek.  

A kirándulás idejét az éves munkatervben határozzuk meg. A kirándulás tervezett helyét, idejét 

az osztályfőnököknek az osztályfőnöki munkatervükben rögzítik. 

A kirándulás tervét a munkatervben meghatározott időpontig, illetve a kirándulás megkezdése 

előtt minimum 1 héttel az osztályfőnök az intézmény vezetőjének leadja. 

 

5.1.9. Múzeumi foglalkozások 
 

Az osztályfőnökök, szaktanárok a tantervi követelmények, illetve nevelési terv teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében osztályaik, csoportjaik 

számára múzeumi foglalkozást szervezhetnek. A különféle közművelődési intézményekben, 

illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatásokon a tanulók részvétele – ha az tanítási 

időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

A foglalkozás csak az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés után szervezhető meg. 

 

5.1.10. Egyéb rendezvények 
 

Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezető előzetes engedélyével lehet 

szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletről, az épület állagmegóvásáról a rendezvény 

szervezője gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 

 
 

5.2. A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája 
 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre. 

 

Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli: 

- az intézményvezetőt, valamint 
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- a szülői szervezet vezetőjét. 
 
Az intézményvezető felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért. 

 

Az intézményvezető feladata, hogy: 

- amennyiben a szülői szervezet kezdeményezi, összehívja a nevelőtestületet, 

- tájékoztassa a szülői szervezetet arról, hogy mikor lesz nevelőtestületi értekezlet, és a 

szülői szervezet véleményezési, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása esetén 

meghívja a szülői szervezet képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen részt az érte-

kezleten, 

- a szülői szervezet számára jogszabályban, illetve más belső intézményi dokumentum-

ban meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az intézményvezető számára 

rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő dokumentum rendelkezésre bocsátása, illet-

ve tájékoztatás megadása, 

- a szülői szervezet működésének segítése (jogi segítségnyújtás, szervezési feladatok), 

- a szülői szervezet működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség, esz-

közök). 

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a do-

kumentumokat, információkat, amelyeknek segítségével a szülői szervezet élhet: 

 

a) véleménynyilvánítási jogával, 

b) javaslattételi jogával. 

c) egyéb jogával. 

 

A kapcsolattartás formái 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a követ-

kezők: 

- szóbeli személyes megbeszélés, jogi tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szer-

vezet vezetőjével, 

- munkatervek egymás részére történő megküldése, 

- évente kétszer az intézményvezető részt vesz a szülői szervezet értekezletén 

- a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek 
 
 

 

5.3. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a Szervezeti és 
Működési Szabályzat véleményezési joggal ruházza fel 
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A szülői szervezetet a jogszabályokban meghatározott véleményezési jogokon túl a Szervezeti 

és Működési Szabályzat további véleményezési joggal nem ruházza fel. 

 
 

5.4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, gyermekjóléti 
szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 
szolgáltatóval való kapcsolattartást 

 

 

5.4.1. A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat 
 

Intézményünk fenntartója a Szombathelyi Tankerületi Központ 

 

Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő 

területekre terjed ki: 

- az intézmény szakmai működtetése, 

- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési 

programjának jóváhagyására, 

- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a tanuló-

balesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint 

- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére, 

- a Pedagógiai Program, a Házirend és az SZMSZ ellenőrzése. 

- szóbeli tájékoztatás adás, 

- írásbeli beszámoló adása, 

- dokumentum átadás jóváhagyás céljából, 

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szak-

mai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

5.4.2. Más oktatási, művelődési intézményekkel való kapcsolattartás 

 
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakít ki. 

 Százszorszép Óvoda (9798, Ják, Szabadnép u. 10.) 

 Ady Endre Művelődési Ház (9798, Ják, Szabadság tér) 

 AGORA – Művelődési és Sportház (9700, Szombathely Március 15. tér) 

 Savaria Szimfonikus zenekar 

 Bartók Béla Zeneiskola 

 Mesebolt bábszínház 

 Jáki Művésztelep 

 Ják Spinning Kft. 
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A kapcsolatok lehetnek: 

- szakmai, 

- kulturális, 

- sport és egyéb jellegűek. 

 

A kapcsolatok formái: 

- egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról, 

- rendezvények, 

- versenyek. 

 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket 

biztosíthatnak egyes eszközeik használatba adásakor. 

 

5.4.3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
 

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

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Jáki gyermekekért Alapítvány 

 Jákiak Jákért Egyesület 

 Római Katolikus Plébánia Hivatal 

 Körzeti Megbízotti Iroda 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy  

a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

- anyagi helyzetéről, 

- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

 

az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, 

hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapít-

ható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 

 

5.4.4. Az egyéb, a köznevelési igazgatással, és közigazgatással összefüggő szervekkel 

való kap-csolattartás 

 

Az intézmény kapcsolatot tart: 
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 a Kormányhivatallal, 

 más az oktatás területén létrehozott hivatalos szervvel 

 Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

 a beiskolázási körzet településeinek önkormányzatai képviselőtestületeivel és 

hivatalaival. 

 

A kapcsolattartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti. 

A konkrét feladatokat az intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el. 

 
 

5.4.5. A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás 

 
Az intézmény a nevelési-oktatási feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a Vas 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal. 

 

A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik együtt: 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

- a fejlesztő nevelés, 

- szakértői bizottsági tevékenység, 

- a nevelési tanácsadás, 

- a logopédiai ellátás, 

- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- a konduktív pedagógiai ellátás, 

- a gyógytestnevelés, 

- az iskolapszichológiai ellátás, 

- a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó 

jogszabályok tartalmazzák. 

 

5.4.6. A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás 
 

Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az 

oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézménnyel: 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ  

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt: 

- a pedagógiai értékelés, 

- a szaktanácsadás, tantárgygondozás, 

- a pedagógiai tájékoztatás, 

- a tanügy-igazgatási szolgáltatás, 
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- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, 

- a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, 

- tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat. 

 

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó 

jogszabályok tartalmazzák. 

 

5.4.7. A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel 

való kap-csolattartás 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszün-

tetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának 

alapve-tő feladata. 

 

Ennek végzése során az intézmény vezetője a 2011.évi CXC. Törvény 69.§ (2)/f bekezdésében 

meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok 

koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által 

működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

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

anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást 

rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a tanulók súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és meg-

szüntetése érdekében: 

- a gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

- a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

- személyekkel, 

- intézményekkel és 

- hatóságokkal, 

- oktatásügyi közvetői szolgálattal, 

- az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal. 

 

Az intézmény segítséget kér, ha a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 

nem tudja megszüntetni. 

 

A segítséget az alábbi intézményektől, szervektől kéri: 

 -Ják község önkormányzatának családsegítő munkatársa  

-Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. 
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A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, 

- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a tanuló igazolatlan mulasztása 

miatt, 

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

5.4.8. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 
 

Az intézmény a tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az iskola-

egészségügyi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. 

Az iskola-egészségügyi szolgáltatást dr. Szőke-Tóth Edit végzi az éves ellátási terv alapján, 

melyet minden tanév elején elkészít az igazgató egyetértésével. 

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. 

A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell. 

A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos 

igények szerint kell rendezni. 

 

5.4.9. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 
 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és 

sport tevékenység jellemző. Egyéb közösség alatt az intézménnyel jogviszonyban állók 

hozzátartozói valamint a beiskolázási körzet lakosai értendők. 

Az intézmény összetartó szerepe jelentős a falu közösségében, mint a község egyetlen iskolája. 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban 

jelenik meg, melyeken a tanulók és a pedagógusok képviselik az iskolát. 

 
 

5.5. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatok 

 

 

5.5.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 
 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 
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Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladato-

kat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

5.5.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének: 

- megőrzése, illetve 

- növelése. 

 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

- ünnepségek, rendezvények, 

- egyéb kulturális versenyek, 

- egyéb sportversenyek, 

- egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). 

 

Az intézmény hagyományai érintik: 

- az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat), 

- a felnőtt dolgozókat, 

- a szülőket, 

- a korábban az intézményben ellátott személyeket 

- a szélesebb nyilvánosságot. 

 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

- jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

- tanulók/gyermekek ünnepi viseletével, 

- az intézmény belső dekorációjával. 

 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 

is. 

 

Állami, nemzeti ünnepek 

 február 25. Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira, 

 március 15. 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe 

 április 16. A Holocaustra emlékezünk 

 június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja (jún. 4. a trianoni békediktátum évfordulója) 
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 október 23. 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

 

Nemzeti ünnepek napján az iskola épületét a Magyar Köztársaság lobogójával fel kell díszíte-

ni. Az osztálytermekben lévő és az iskolai faliújságon meg kell emlékezni. (felelősök: lásd 

eseménynaptár) 

A nemzeti ünnep előtti munkanapon a munkatervben meghatározott módon műsorral kell 

megemlékezni. (felelősök: lásd eseménynaptár) 

Az aradi vértanúk előtt műsorral tisztelgünk. 

A farsangi hagyományok szerint alsó és felső tagozat részére külön mulatságot szervezünk a 

szülői munkaközösséggel együttműködve. 

DÖK napján (gyermeknapon, vagy más a munkatervben meghatározott napon) színes prog-

ramot szervezünk tanulóink. 

Pedagógusnapon a szülői munkaközösség közreműködésével köszöntjük dolgozóinkat. 

Ballagási ünnepéllyel búcsúztatjuk a 8. osztályosokat. 

 

Egyházi eredetű ünnepek, családi ünnepek, népszokások 

Mikulás: osztálykeretben 

Karácsony: iskolai közös ünnepség a hagyományos módon 

Anyák napja (május első vasárnapja) Az osztályok a közösség igénye szerint ünneplik 

( műsorral, ajándékkal) 

 

Iskolai élethez, névadóhoz kötődő események 

Jáki Nagy Márton nap a pedagógusok vagy a Diákönkormányzat szervezésében az éves 

munkaterv alapján (akadályversennyel, történelmi vetélkedővel, egyéb programokkal) 

 

Egyéb iskolai hagyományok 

 

Jutalmazások, kitüntetések a szülők, dolgozók és tanulók körében 

 

Tanévzáró ünnepélyen oklevéllel és könyvvel jutalmazzuk a kiemelkedő tanulmányi 

eredményt elért tanulókat, a szülői munkaközösség hosszú évek során sokat segítő tagjait. 

Iskolai jutalmazások, kitüntetések (tanuló, pedagógus, intézményt támogató személy 

részére) alapítását kezdeményezheti: nevelőtestület, fenntartó, szülői munkaközösség. 

Alapításkor az odaítélés rendje, az iskolai közvélemény tájékoztatásának módja az SZMSZ 

mellékleteként kerül kidolgozásra. 
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Állami alapítású kitüntetésre való felterjesztésről az iskolavezetés dönt, tájékoztatja a 

szülői munkaközösséget és a fenntartót. 

 

 

5.6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

 

A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt 

a jogot az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy a 

tanulók a tankötelezettség végéig legalább két évenként fogászati, szemészeti és 

belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás: 

- az iskolaorvos és 

- a védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatója rendszeres kapcsolatot tart 

fenn az iskolaorvossal (Szőke-Tóth Edit, 9798, Ják, Rákóczi u. 10.) valamint a védőnői 

szolgálattal.( Iskolai védőnő: Pajor Andrea és Tapolcai-Hajdú Veronika) Szerződés keretében 

végzik a tanulók szűrővizsgálatát. 

 

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

szeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat Szombathely Városi tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaor-

vost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát az 

intézményvezető-helyettes végzi. 

 

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

vezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobába. 

 

Az iskolai védőnő feladatai 

 

- A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. 

Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. 

Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon 
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való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző 

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

- Rendszeres tisztasági ellenőrzést tart az intézményben. 

- A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményvezető helyettesével. 

- Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 

5.7. Az intézményi védő, óvó előírások 
 

5.7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló 
eljárásrend 

 

a) Kockázatfelmérés, és védő, óvó előírások 

Az intézményben minden tanév megkezdése előtt sor kerül a munkavédelmi, tanulók egész-

ségét veszélyeztető, egészségvédelmi helyszíni bejárásra, melynek során megtörténik az in-

tézményi kockázatok felmérése, majd a kockázatok értékelése. 

 

b) Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

A feladatok ellátása a következők szerint történik: 

- Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért és a feladatok megfelelő ellátásáért. 

- A gyermek és ifjúságvédelmi felelős ellátja a tevékenységét. 

- A pedagógusok, alkalmazottak, valamint a tanulók eleget tesznek a veszélyeztető 

helyzetekkel kapcsolatos feladatuknak. 

 

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatásra kerüljön. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevét, elérhetőséget közzé kell tenni az intézmény 

honlapján. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, továbbá valamennyi pedagógus, illetve intézményi 

alkalmazott feladata, hogy az intézményvezetőnek haladéktalanul szóban jelezze, ha valamely 

gyermek, tanuló egészségét veszélyeztető helyzetét: 

- alaposan feltételezi 

- tapasztalja. 
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Az intézményvezető köteles a veszélyeztetés tényének kivizsgálása céljából megbeszélni a 

jelzést: 

- az észlelővel, 

- a gyermek, tanuló osztályfőnökével, 

- a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel. 

 

A veszélyeztetés tényállás tisztázása érdekében meghallgatható az érintett tanuló. 

 

c) Intézkedések 

Ha a tanuló védelmében indokolt az intézményvezető, illetve utasítása alapján az osztályfőnök 

megkeresi és segítséget kérhet: 

-Ják község önkormányzatának családsegítő munkatársától 

-Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattól 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók egészségügyi helyzetét, és amennyiben a tanuló 

nem megfelelő testtartását észleli, javasolja az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálatát 

annak érdekében, hogy a tanuló, amennyiben indokolt gyógytestnevelésben részesülhessen. 

 

 

d) A veszélyeztetett gyermek helyzetének figyelemmel kísérése 

Az osztályfőnök kiemelt feladata, hogy a veszélyeztetett gyermek helyzetét folyamatosan 

figyelemmel kísérje, a helyzet javítása érdekében szükség szerint együttműködik a gyermek-

és ifjúságvédelmi szervezetekkel, más hatóságokkal. 

 

5.7.2. 9.2.Balesetvédelem 
a) Általános előírások 

A tanulókkal: 

- az iskolai tanítási év, valamint 

- szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. 

előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

 

Védő-óvó előírás: 

- a tanulók egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 
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A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismer-

tetni. 

 

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását és a fenntartónak történő megküldését az intézményvezető által megbízott 

munkavédelmi felelős végzi. 

 

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

delmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízá-

sa az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az 

oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

b) Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

- ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

intézményvezetőnek. 

- szükség esetén a szülőt azonnal értesíteni kell. 

 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni. 

 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

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

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 
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A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős 

miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető 

rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg 

nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-

oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a 

vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben 

meg kell indokolni. 

 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, vagy személyesen – azonnal 

bejelenti az intézmény fenntartójának. 

 

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, 

amelynek bekövetkezésétől számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény 

szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), valamely érzékszerv (érzékelő képesség) 

elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint 

életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj 

vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi 

károsodását okozza. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. 

 

c) Tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programok szabályozása 

 

A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők biztonságos 

utazása érdekében a szervezéssel vagy a szállítással foglalkozó cégektől minden esetben 

előzetesen írásos nyilatkozatot kér az utazásért felelős személy arról, hogy a szolgáltatás 

személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint az érinett gépjármű 

megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik érvényes okmányokkal.  

A szerződések megkötésekor figyelni kell arra, hogy amennyiben a gépjárművel történő utazás 

nem fejeződik be este 23 óráig, azt a személyszállítást végző gépkocsivezetők pihenése 

érdekében meg kell szakítani. Éjjel 23 óra és hajnali 4 óra közti idősávban a 

gépkocsivezetőknek pihenőt kell tartaniuk ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az 

időre. 
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Az utazás felelőse (éves munkatervben megnevezett pedagógus) az utazás megkezdése előtt 

átadja az iskola i intézményvezetőnek a teljeskörű utaslistát, amelyen szerepel a törvényes 

képviselők elérhetősége, valamint az utazás helyszínének  megnevezése. 

Az utazás felelőse előzetesen írásban tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az utazás 

részleteiről (időpontok, útiterv), lebonyolítja az adminisztrációt: megrendelők kitöltése, 

elszámolás. 

A tanulókat kísérő pedagógus a tanulókat veszélyeztető helyzetben az egyéb vonatkozó 

rendelkezések szerint jár el. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor (baleset) tájékoztatja az 

intézményvezetőt.  

 

5.8. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 

5.8.1. Rendkívüli eseménynek minősül 
 

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

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

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

felszerelését veszélyezteti. 

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

- a tűz, 

- a robbantással történő fenyegetés. 

5.8.2. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 

- az intézményvezető, 

- az intézményvezető-helyettes 

5.8.3. Észlelés utáni teendők: 

 

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 intézményvezetőjével, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

- az intézmény fenntartóját, 

- tűz esetén a tűzoltóságot, 
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- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

- személyi sérülés esetén a mentőket. 

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket a tűzriadó rendszer működtetésével 

értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv 

mellékletében 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. 

 

5.8.4. 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 elhagyásában 

segíteni kell! 

 

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

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

épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre 

történő megérkezéskor 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. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézményvezetőnek 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 
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- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

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

 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órák megtartásáról az intézményvezető dönt. 

Amennyiben adott napon kevesebb órát tartottak 3 tanóránál, a tanítási napot pótolni kell. 

 

5.8.5. A tűz esetén szükséges teendők 
 

Részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói utasítás tartalmazza. 

 

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

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézményvezető a felelős. 

 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 

intézményvezető a felelős. 

 

A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező 

érvényűek. 

 

A tűzriadó tervet az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

- Igazgatói iroda 

- Iskolatitkári iroda 

 
 

5.9. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 
 

5.9.1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 
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- biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 

működését, 

- segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

- a vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

5.9.2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 
 

- intézményvezető 

- intézményvezető-helyettes 

- munkaközösség-vezetők, 

- BECS vezető 

Az intétményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 

5.9.3. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése 
során: 

 

- a pedagógusok munkafegyelme, 

- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

- a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

- a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

- a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a tanítási óra felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 

- a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás. 

 

- Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellen-

őrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét 

képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az 

intézményvezető a felelős. 
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5.10. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása 
 

Az iskola Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

 

 

5.10.1. A Pedagógiai Programmal összefüggő tájékoztatás 
 

A Pedagógiai Program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők és a tanulók a Pedagógiai 

Programot szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy a Peda-

gógiai Program: 

 

a) papír alapú példányai közül: 

- egy példánya az intézmény könyvtárában közvetlenül elérhető legyen, 

- egy példánya az igazgatói irodában kerül elhelyezésre 

 

b) elektronikus úton is elérhető legyen az intézmény honlapján. 

 

A Pedagógia Program helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

- könyvtárban történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

 

A nyilvánosságra hozatalért az intézményvezető felelős. 

 

Az intézményvezető az osztályfőnököket kötelezi arra, hogy a tanulók, illetve a szülők részére 

tájékoztatást adjon a Pedagógiai Programról. 

Tanulók számára az osztályfőnöki órán, a szülők részére a szülői értekezletek,  

fogadóórák alkalmával biztosítja a nevelési programba való betekintést,  

 

 Elektronikus úton elérhető az intézmény www.jakiskola.hu honlapján. 

 

A tájékoztatás kérhető szóban és írásban. 

 

A tájékoztatást: 

- lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege megengedi, 

- legkésőbb a feltett kérdéstől számított 14 napon belül meg kell adni akkor, ha a kérdés 

összetett. (Minél előbb tájékoztatást kell adni akkor, ha a kérdés valamely jogvesztő ha-

http://www.jakiskola.hu/
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táridővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a tanuló, vagy a szülő jogát, 

jogos érdekét sértené.) 

 

A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A tájékoz-

tatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát. 

 

5.10.2. A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai 
 

A házirend nyilvános. 

 

A házirend: 

a) papír alapú példányai közül: 

- egy példánya az intézmény könyvtárában  

- egy példánya az igazgatói irodában kerül elhelyezésre 

b) elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján. 

 

A házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

- könyvtárban történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

 

A nyilvánosságra hozatalért a Pedagógiai Programmal összefüggő tájékoztatás megadására 

kijelölt dolgozó felelős. 

 

Az osztályfőnökök tanév elején ismertetik a házirendet: 

- a tanulókkal, 

- szülői értekezleten a szülőkkel. 

 

A házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell 

azzal, hogy meghatározásra kerül az, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető 

el (hol, hogyan került nyilvánosságra hozásra). 

 

5.10.3. SZMSZ-szel összefüggő tájékoztatás szabályai 
 

Az SZMSZ nyilvános. 

 

Az SZMSZ: 

a) papír alapú példányai közül: 

- egy példánya az igazgatói irodában 
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- egy példánya az intézmény könyvtárában kerül elhelyezésre, 

b) elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján. 

 

Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

- könyvtárban történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

 

A nyilvánosságra hozatalért az intézményvezető a felelős. 

 

5.10.4. A szülők tájékoztatása 
 

Az intézményvezető köteles megszervezni azt az írásbeli tájékoztatást, mely információt szol-

gáltat a szülőknek a megelőző tanév végén: 

 

a) azokról: 

- a tankönyvekről, 

- a tanulmányi segédletekről, 

- a taneszközökről, 

- a ruházati és más felszerelésekről 

amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, 

 
b) az iskolától kölcsönözhető 

- a könyvekről, 

- a taneszközökről, 

- a más felszerelésekről, 

c) arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

 

Az írásbeli tájékoztatás szülők részére történő átadásának határideje: május 20. 

 

A tájékoztatóval kapcsolatban kötelezni kell a tanulót arra, hogy a tájékoztatást a tájékoztató 

lapon meghatározott időpontig a szülő aláírásával vigye vissza az intézmény részére. 

 

A szülő részére legalább 5 napot kell adni arra, hogy a tájékoztató tartalmát megismerje. 

 

5.11. A tanuló fegyelmi eljárása 
 

5.11.1. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai 
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Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől számított 

három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

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

ellen fegyelmi eljárást. 

 

A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az intézményvezető a 

felelős. 

 

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

fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés meghoza-

talának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés kiszabása. 

 

A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve az 

iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott kötelezett-

ségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás során bizo-

nyítani kell. 

 

A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és sú-

lyosan 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. 

 

A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói 

jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése 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 

 

A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a pedagógus, 

aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a fegyelmi bizott-

ság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg. 
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5.11.2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 
 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez el-

vezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel 

gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvos-

lása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet 

elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyet-

ért. 

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás al-

kalmazását elutasíthatja. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az 

intézményvezető a felelős, a technikai feltételek biztosítása az intézmény feladata. 

Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az intézményvezető tesz javaslatot az ér-

dekelt feleknek. 

Az egyeztető személy az lehet, akit mindkét fél elfogad. 

 

Ha kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban 

írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére a fegyelmi 

eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függesz-

teni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél nem kéri a fegyelmi eljárás foly-

tatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

 

5.11.3. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53-60§ alapján járunk el foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

- A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 

napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye 

nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ 

megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 

- A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 
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- A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 

nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem 

jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

- A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

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

mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

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

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

- A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, 

amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni 

az intézményvezetőnek, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

- A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell 

csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

- A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

- A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

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

meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

5.12. Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái 
 

Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái  a jelen SZMSZ-hez 

mellékletként kerülnek csatolásra. 

 

5.13. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok melyek 
megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az 
intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek 
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Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek betartani és elfogadni az intézmény kö-

vetkező szabályait: 

Az intézmény területére csak előzetes intézményvezetői engedéllyel léphetnek be. 

Az intézmény teljes területén tilos a dohányzás! 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó 

ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartózkodni, illetve megjelenni. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal, viselkedésükkel 

az intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, tanórán kívüli foglalko-

zást, valamint rendezvényét. 

 

5.14. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem 
szabályozható – kérdések 

 

5.14.1. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 
 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 

eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg 

a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény 

biztosította. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, haszno-

sításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – 

tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-

oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és 

fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A 

dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoz-

tatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles 

ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapo-

dásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megál-

lapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a 

megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. 

További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotó-

ra. 

5.14.2. A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök 
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A nemzeti köznevelésről szóló törvény 63. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a peda-

gógusok részére biztosított informatikai eszközöket. 

 

A pedagógusok részére a következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra: 

 

Személyi számítógép: 

Több pedagógus által közös használattal (nevelői, tárgyaló) 

Készlettől függően személyre szólóan kiadva 

 

- számítógépes programok 

- az iskola könyvtárában elhelyezve 

- több pedagógus által közös használattal, 

- igény szerint személyre szólóan kiadva 

- elektronikus adathordozók 

- több pedagógus által közös használattal, 

- igény szerint személyre szólóan kiadva 

- interaktív tábla a tantermekben 

- projektor, 

 
 

5.15. A panaszkezelési rend az iskolában 

 
 Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog 

illeti meg.  

 Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola köteles illetve 

jogosult intézkedésre.  

 A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket az intézmény vezetője köteles 

megvizsgálni. 

 Jogossága esetén köteles az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni. 

 

5.15.1. A panaszkezelés lépcsőfokai 
 

1. Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát, vagy az osztályfőnökhöz fordul, 

2. Az osztályfőnök kezeli a problémát, vagy az intézményvezetőhöz fordul, 

3. A panasztevő közvetlenül az intézményvezetőhöz fordul. 

 

5.15.2. Formális panaszkezelési eljárás 
 

A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik: 

 személyesen  
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 írásban (9798,Ják, Szabadnép u.29.) 

 elektronikusan (iskola.jak@gmail.com) 

A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – az osztályfőnök, vagy az intézményvezető 

hatáskörébe tartozik. 

 

5.15.3. Panaszkezelés tanuló esetében 
 

 A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. 

  Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az 

nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

 Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul. 

 Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt 

azonnal az intézményvezető felé. 

  Az intézményvezető 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. 

 Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.  

 Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az 

érintettek közösen értékelik a beválást. 

 Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé. 

 Az intézményvezető a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja a panaszt, 

közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

 A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. 

 A folyamat gazdája az intézményvezető, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, 

és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 

 

 

5.15.4. Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére 

 

 A panaszkezelési eljárás célja, hogy az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen 

felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen 

feloldani, megoldani. 

 Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse 

annak a területnek, ahol a probléma felmerült.  

 A felelős megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, 

akkor a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal. 

 Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. 

 Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és 

elfogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult. 

Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után 

közösen értékeli a panaszos és a felelős a beválást. 

 Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az intézményvezető 

közreműködésével, akkor az intézményvezető a fenntartó felé jelez. 
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 15 munkanapon belül az intézményvezető a fenntartó képviselőjének bevonásával 

megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére — írásban is. 

 Ezután, a fenntartó képviselője, az intézményvezető egyeztetnek a panaszossal, a 

megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után 

közösen értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást 

írásban rögzítik az érintettek. 

 Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már 

csak oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg. 

 A folyamat gazdája az intézményvezető, aki tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az adott 

lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 
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6. Mellékletek 
 
 

6.1. Iratkezelés 
 

ÜGYVITELI ÉS EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

A Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (továbbiakban intézmény) 

iratkezelési szabályzata a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet alapján 

az intézmény iratkezelésének szabályait tartalmazza. 

 

 

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya      

Az Iratkezelési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az intézménynél keletkező, oda érkező, illetve 

onnan kimenő valamennyi iratra, függetlenül az iratok formátumától. 

 

Az Iratkezelési Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Intézmény valamennyi 

munkavállalójára, ügyintézőjére. 
 

Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit, a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. 

törvényben 

 

Az iratkezelés szabályozása 

Az Iratkezelési Szabályzat célja, a köziratok keletkezésének, érkezésének, átvételének, 

nyilvántartásának, továbbításának, biztonságos őrzési módjának, rendszerezésének, 

segédletekkel ellátásának, irattárazásának, selejtezésének és levéltárba történő átadásának 

egységes elvek szerint történő szabályozása oly módon, hogy az iratok útja nyomon követhető, 

holléte pontosan megállapítható, visszakereshető és az irat épségben megőrizhető legyen. 

 

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül 

 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi 

szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és 

iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos 

megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez 

szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az 

intézményvezető felelős. 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy a szervhez érkezett, ott 

keletkező, illetve onnan továbbított irat: 

a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető 

legyen; 

b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 

c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 

d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez 

megfelelő feltételek biztosítva legyenek; 
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e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; 

f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári anyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; 

g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 

 

 

2. Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: 

a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 

szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat 

módosítását; 

b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről; 

c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, 

iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók 

stb.) biztosításáról; 

d) az egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és 

címtáraknak naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági 

követelményekről, és azok betartásáról; 

e) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; 

f) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 

 

 

3. Az intézmény vezetője, illetőleg tevékenységi körében iratkezelési feladatokat ellátó 

ügyintéző, ügykezelő köteles gondoskodni az iratkezelés által kezelt adatok biztonságáról, 

s megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. 

Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és 

sérülés ellen. Az intézmény vezetője köteles az üzemeltetés és az adatbiztonság olyan 

szabályozására, amely alapján a feladatok, hatáskörök pontosan meghatározásra kerülnek 

és végrehajthatók. 

 

 

 

II. Fejezet 

 

Az iratok kezelésének általános követelményei 
 

Az iratok rendszerezése 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 

áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre – egy adott tárgyra – vonatkozó iratokat egy 

irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban 

keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) 

minősülnek. 

2. Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb más 

iratokat –még irattárba helyezésük előtt- irattári tételekbe, a tárgyi alapon, indokolt esetben 

iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni. 

3. Az ügyvitelhez már nem szükséges, irattárazási utasítással ellátott ügyiratokat az irattárban, 

az irattári tételszám szerinti rendszerben kell elhelyezni. 
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Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 

 

1. Az iratot a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola SZMSZ -ben 

meghatározott adatok rögzítésével, az e célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, 

iktatószámon kell nyilvántartani (iktatni). 

2. Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles 

dokumentumaként lehessen használni. 

3. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell végezni, hogy 

egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az iratot. 

4. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az 

ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, 

az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. 

5. Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, ügyintéző, 

iratkezelő) megszűnés, átszervezés és személyi változás esetén a kezelésükben lévő iratokkal, 

a nyilvántartások alapján tételesen el kell számoltatni, az elszámoltatásról jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

 

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 
 

1. Iratot – bármilyen adathordozón – munkaköri feladat ellátásához kapcsolódóan 

munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni a 

vonatkozó előírások maradéktalan betartásával, az intézményvezető engedélyével lehet, 

ügyelve arra, hogy tartalmát illetéktelen személy ne ismerhesse meg. 

2. A munkavállalók fegyelmi felelősséggel tartoznak a rájuk bízott iratokért. 

3. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintést és a másolatkészítést 

úgy kell biztosítani, hogy azzal mások személyiségi jogai ne sérüljenek.  

Ennek rendjét az intézményvezető az irányadó és hatályos jogszabályok figyelembevételével 

határozza meg. 

 
Az iratkezelés megszervezése 

 

Az elintézett ügyek iratait az intézmény (székhelyén) irodáiban (irattárában) kell elhelyezni. 

Az iratkezelési szabályzatban az iratkezelés minden fázisára meg kell határozni azokat az 

előírásokat, amelyek biztosítják a papíralapú és az elektronikus iratot egyaránt tartalmazó 

ügyiratok egységének megőrzését, kezelhetőségét és használhatóságát. 

 

 

Az intézmény vezetőjeként az intézmény ügyvitelével és iratkezelésével 

kapcsolatos feladatokat a 335/2005.(Xll.29.) kormányrendelet alapján az 

alábbiak szerint szabályozom. 
 

1. Az intézmény ügyvitelének rendje: 

 

1.1. Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak:  

 

a.) Ügykör azon ügyek összessége, csoportja, mely az iskola életéhez, tevékenységéhez, 

illetve az intézmény tevékenységben közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az ügykörbe 

tartozó ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt dolgozónak kell gondoskodni.  

Az iskola főbb ügykörei:  

- vezetési ügykör  
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- igazgatási ügykör  

- nevelési, oktatási ügykör  

- gazdasági ügykör  

- személyi, dolgozói ügykör  

- tanulói ügykör  

 -    egyéb: ...........................  

b.) Az ügyvitel az iskola hivatalos ügyeinek intézésében kifejtett tevékenység.  

 

1.2. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete  

Az intézmény feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, 

az ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettes, az iskolatitkár felügyeli, irányítja az alábbiak szerint: 

 

a.) Intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

- jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására;  

- jogosult kiadmányozni;  

- kijelöli az iratok ügyintézőit;  

- irányítja és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját;  

- ellenőrzi, hogy a szervezeti egységben az iratkezelés a vonatkozó 

jogszabályok, és az iratkezelési szabályzat előírásai szerint történjen;  

- meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét.  

 

b.) iskolatitkár  

- figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és 

annak változásaira az iratkezelési szabályzat módosítása végett 

felhívja a vezető figyelmét;  

- a vezető távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények 

felbontására; 

-  a vezető távollétében jogosult a kiadmányozásra;  

-  a vezető távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit;  

-  előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári 

átadását. 

 

1.3. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei: 

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezése, intézése, az 

ügyeket kísérő iratkezelés, az alábbiak feladata: 

 

a.) Iskolatitkár  

 köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési 

szabályzat előírásai alapján végezni;  

 köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;  

 feladatai:  

 

 a küldemények postai átvétele;  

 az iktatás;  

 az esetleges előiratok csatolása  

 az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz, az ezzel kapcsolatos 

nyilvántartás vezetése;  

 a kiadmányok tisztázása, sokszorosítása;  

 a kiadmányok továbbítása, postai feladása, kézbesítése;  

 a határidős iratok kezelése és nyilvántartása;  

 az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése;  

 az irattár kezelése, rendezése;  
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 az irattári jegyzékek készítése;  

 közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál 

 

 

1.4. Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok: 

 

a.) Az intézményvezető a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az iskola 

dolgozói közül ügyintézőt jelöl ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja).  

b.) Az ügyintéző kijelölésével egy időben az intézményvezető:  

 meghatározza az elintézés határidejét  

 esetlegesen utasításokat ad az elintézés módjára (pl.: lássa 

megbeszélni ...............- vel).  

c.) A intézményvezető által szignált iratokat az iskolatitkár köteles haladéktalanul 

bevezetni az iktatókönyvbe (nyilvántartókönyvbe) és eljuttatni azokat a kijelölt 

ügyintézőhöz.  

d.) Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük 

figyelembe vételével köteles elintézni.  

e.) Az ügyintézés határideje:  

 a tanulókkal kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás napjától számított 15 

nap 

 a szervezeti egység működésével kapcsolatos ügyekben a intézményvezető 

dönt a határidőről. Amennyiben a szervezeti egység vezetője másképp nem 

rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb az iktatás napjától számított 15 

nap.  

f.) Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is, ez esetben a 

beszélgetés, elintézés időpontját, a beszélgető partner nevét, beosztását az ügyintézés 

eredményét az iratra rá kell írni, és azt az ügyintézőnek alá kell írnia.  

g.) Az ügy elintézése után (legkésőbb az elintézés határidejének napjáig) az iratot - az 

esetleges kiadmányozásra szánt kézirattal együtt - az ügyintéző köteles visszajuttatni az 

iskolatitkárnak. Iktatott irat esetén az irat visszavételét az iktatókönyvbe be kell 

jegyezni.  

h.) Az iskolatitkár köteles az ügyintézésre kiadott iratokat és az elintézések határidejét 

számon tartani, és amennyiben az ügyintézés a határidőig nem történik meg, azt az 

intézményvezetőnek jelentenie kell.  

i. ) Amennyiben az ügy elintézése után az ügyirattal kapcsolatban további intézkedés 

várható, az ügyintézőnek újabb határidőt kell kitűznie, és ezt fel kell tüntetni az iraton. 

Az ilyen iratot az iskolatitkárnak határidő-nyilvántartásba kell elhelyeznie, és az 

intézkedés megtörténtekor vagy a határidő lejártakor az ügyiratot újra el kell juttatnia 

az ügyintézőhöz. 

 

1.5. Felvilágosítás hivatalos ügyekben: 

a.) Az iskola ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az intézmény 

vezetője, vagy az általa kijelölt dolgozó adhat.  

b.) Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján 

lehet kiadni, rendelkezésre bocsátani.  

c.) A személyesen benyújtott iratok átvételét - kérelemre- igazolni kell, az igazolásul 

felhasznált másolat lebélyegzésével aláírásával. Az irat és annak másolatának 

egyezőségéről az igazolás előtt gondosan meg kell győződni.  

d.) Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak 

lényegét, az elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni.  

e.) Az intézmény ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni 

kell arra, hogy a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései 

ne sérüljenek.  
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2. Az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak: 

 

2.1. Az iratkezelés:  

 az iskolába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező iratok 

átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása  

 a kiadmányok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, postára 

adása, kézbesítése;  

 az irattározás, irattári kezelés, megőrzés;  

 a selejtezés és a levéltárnak való átadás. 

 

2.2. Irat Minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, amely az iskola működésével 

kapcsolatban bármilyen anyagban, alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett, 

kivéve a megjelentetés szándékával készült könyvjellegű kéziratokat.  

 

2.3. Irattári anyag Az iskola és jogelődei működése során keletkezett, az iskola irattárába 

tartozó iratok és az azokhoz kapcsolódó mellékletek.  

 

2.4. Levéltári anyag Minden olyan gazdasági, társadalmi, politikai, jogi tudományos, műszaki, 

kulturális, oktatási, nevelési, vagy egyéb irat, melyre az ügyvitelnek már nincs szüksége.  

 

 

2.5. Az iratkezelési szabályzat Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadmányozását, 

rendszerezését, nyilvántartását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását 

szabályozza. 

 

 

3. A küldemények átvétele és felbontása:  

 

a.) Az intézménybe érkező küldemények postai átvételére, az intézmény postafiókjának 

kinyitására az alábbi dolgozók jogosultak:  

 intézményvezető, intézményvezető-helyettes  

 iskolatitkár  

b.) Az intézménynek személyesen benyújtott iratok átvételére a intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes  és az iskolatitkár jogosult. A személyesen benyújtott iratok 

átvételét kérelemre igazolni kell.  

c.) Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az intézményt 

illeti, felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni.  

d.) Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá 

kell írnia a “Sérülten érkezett”, illetőleg “Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot 

és alá kell írnia.  

e.) Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a 

diákönkormányzat, a szülői szervezet, a munkahelyi szakszervezet és egyéb 

szervezetek pl. Alapítvány, Egyesület stb. részére érkezett leveleket.  

f.) A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, 

a címzetteknek haladéktalanul vissza kell juttatnia az iskolatitkárnak.  

g.) A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén a szervezeti egység vezetője 

vagy helyettese felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy 

hivatalos iratot tartalmaz. 

h.) A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő 

iratokon lévő iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen beérkezett 

mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a küldemény 

feladóját haladéktalanul értesíteni kell.  
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i.) Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt 

az iratra fel kell jegyezni.  

j.) A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A 

küldeményt felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s 

azt dátummal és aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul 

továbbítani kell a címzetthez.  

k.) Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, továbbá ha a küldemény 

névtelen levél, illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés, 

bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felülbírálati kérelem, törvényességi kérelem, stb.) 

a borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton a mellékletek feltüntetése mellett 

jelezni kell. 

 

4. Az iktatás: 

 

a.) Az intézményegységek iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, 

melyet a szervezeti egység vezetője által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni.  

b.) Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a 

beérkezés napján.  

c.) A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény 

címzettje köteles a hivatalos ügyiratot az iskolatitkárnak iktatás céljából bemutatni.  

d.) Iktatni kell: az intézménybe érkezett és azon belül keletkezett iratokat.  

e.) Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú 

kiadványokat, valamint az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések 

értelmében külön nyilvántartást kell vezetni (pl. könyvelési bizonylatok).  

f.) Iktatáskor az iratot a jobb felső sarokban el kell látni: 

 az érkezés dátuma,  

 érkeztetés száma (bejövő dokumentum) 

 iktatószám 

 a mellékletek száma 

Ezzel egy időben, a fenti adatokkal megegyezően az (elektronikus) iktatókönyvbe is be 

kell jegyezni:  

 a sorszámot,  

 az iktatás idejét,  

 a beküldő nevét, 

 az ügy tárgyát,  

 a mellékletek számát, 

 az ügyintéző nevét,  

 az irattári tételszámot. 

 

g.) Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban 

naptári évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján követően az elektronikus 

irattárba helyezést el kell végezni.  

i.) Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám esetén) a téves bejegyzést 

érvényteleníteni kell. Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad.  

k.) Az iktatókönyv egy - egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni.  

l.) Ha az ügyben az intézmény iktatott már iratot, azt az iktatónak csatolni kell az utóbb 

beérkezett irathoz, és ezeket együtt az alapszámon (az első iktatási számon) kell kezelni.  

m.) Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon 

kell kezdeni az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot pedig, csatolni 

kell az új iktatószámhoz.  

n.) Az intézményvezető engedélye alapján, gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos 

tárgykörű, az év folyamán többször előforduló ügyeket.  
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5. Kiadmányozás: 

 

a.) A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, 

intézmény stb. számára készült hivatalos irat, mely lehet elektronikus úton előállított 

papíralapú nyomtatvány, elektronikus dokumentum is.  

b.) Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadmány tervezetét. A 

kiadmány tervezetének tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő 

kiadmánnyal.  

c.) Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadmányozási 

joggal rendelkező vezető dolgozónak. Hivatalos irat az intézményben csak 

kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet.  

d.) Az intézményben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető 

beosztású dolgozók rendelkeznek:  

 Az intézményvezető: minden irat esetében  

 intézményvezető-helyettes: a tanulókkal és a szervezeti egység működésével 

kapcsolatos iratok esetében  

f.) A kiadmányozásra engedélyezett tervezetet az iskolatitkár tisztázza.  

g.) A tisztázással kapcsolatos előírások:  

 a tisztázatnak szó szerint meg kell egyeznie a tervezet szövegével  

 leírás után a tisztázatot összeolvasás útján egyeztetni kell a tervezettel.  

h.) Tisztázás után a kiadmányozó eredeti aláírásával kell ellátni az iratokat.  

i.) A kiadmányozó külön engedélye alapján a kiadmányozó aláírása nélkül is készülhet 

irat. Ilyen esetben az iraton a kiadmányozó neve után “s. k.” jelzést kell tenni, és az 

iratra „A kiadmány hiteles” záradékot rá kell írni, majd az iskolatitkárnak vagy az 

ügyintézőnek ezt aláírásával hitelesítenie kell.  

j.) Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény 

körbélyegzőjének lenyomatával is. 

 

k.) Az intézmény hivatalos iratainak (kiadmányainak) tartalmi és formai követelményei  

 A kiadmány bal felső részén: - az intézmény megnevezése, címe, telefonszáma 

(fejlécben is szerepelhet) - az ügy iktatószáma - az ügyintéző neve.  

 A kiadmány jobb felső részén: - az ügy tárgya - a hivatkozási szám vagy jelzés 

a mellékletek darabszáma.  

 A kiadmány címzettje  

 A kiadmány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás 

is).  

 Aláírás  

 Az aláíró neve, hivatali beosztása  

 Eredeti ügyiraton az intézmény körbélyegzőjének lenyomata  

 Keltezés  

 Az “sk.” jelzés esetén a hitelesítés.  

 

 

A kiadmányok továbbítása: 

 

 A kiadmányokhoz a borítékokat az iskolatitkár készíti el. A borítékon a postai 

előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadmány iktatószámát is.  

 A kiadmányok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik, 

az ügyintézőnek kell utasítást adnia.  

 A küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős.  

 Küldemény továbbítása történhet postai úton vagy kézbesítővel.  

 A továbbítás minden esetben a szervezeti intézményvezető által hitelesített 
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kézbesítő könyv felhasználásával történik. 

 

6. Az irattározás rendje: 

  

a) Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak haladéktalanul el kell helyeznie az irattárban.  

b) Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg.  

c) Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadmányai továbbításra 

kerültek a címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az 

intézményvezető engedélyével lehet.  

h) Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az intézmény, kiadmányozási joggal 

felruházott vezető beosztású dolgozója engedélyezheti. 

 

7. Az iratok selejtezése, levéltári átadása: 

 

a.) Az irattár anyagát ötévenként egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni, 

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

szerint lejárt.  

b.) Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes 

Baranya Megyei levéltárnak írásban be kell jelenteni. A selejtezés az illetékes levéltár 

hozzájárulása, illetőleg a bejelentéstől számított 30 nap letelte után kezdhető meg.  

c.) Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, 

amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:  

 hol és mikor készült a jegyzőkönyv  

 mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés  

 mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek 

visszatartva  

 milyen mennyiségű (kg) irat került kiselejtezésre  

 kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést.  

d.) A selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A 

kiselejtezett iratok megsemmisítésére, értékesítésére csak a levéltárnak a visszaküldött 

jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után kerülhet sor.  

e.) A ki nem selejtezhető iratokat ötven év után az illetékes Vas Megyei levéltárnak kell 

átadni. 

 

 

Irattározás és levéltárba adás 

Irattárazás: 

1. Az elintézett ügyek iratait, amelyeknek kiadmányait, egyéb kimenő iratait továbbították, 

vagy amelyeknek irattárazását elrendelték, irattárba kell helyezni. 

2. Az Intézmény átmeneti és központi irattárat is létesíthet.  

3. Átmeneti irattárba helyezhetők, az elintézett, de az ügyvitelben még gyakorta használatos 

ügyiratok. Az átmeneti irattár a községek vonatkozásában a családgondozók irodájában 

található. 

4. Központi irattárba kell helyezni, 2 – 5 évnél régebbi, ügyvitelben már csak ritkán 

használatos iratokat, melyben az iratokat rendezetten kell tárolni. 

Irattárba helyezés előtt: megvizsgálja, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások 

teljesültek-e,  a feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból kiemeli, 

és a selejtezési eljárás mellőzésével és az adatvédelmi szabályok betartásával 

megsemmisíti. 

5. Az irattárba helyezés során az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni az 

irattárba helyezés időpontját. 
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6. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését papíralapon dokumentáltan, 

visszakereshetően kell végezni. 

7. Az Intézmény szilvásváradi székhelyen levő irattárában az irattári tervben rögzített őrzési 

idő leteltével, szabályszerű eljárás keretében, iratselejtezést kell végezni, az illetékes 

levéltár egyidejű értesítésével. A megőrzési határidő lejártának számításakor, az irattári 

tételbe sorolás évében érvényes irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat 

lezárását követő év első napjától kell számítani 

8. Az iratselejtezést a jegyző által kijelölt, legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata 

alapján lehet elvégezni.  

9. Az iratselejtezésről, a selejtezési bizottság tagjai által aláírt és a szerv körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni 2 példányban, amelyeket 

iktatás után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyeztetése végett. 

A selejtezési jegyzőkönyv mellékleteként selejtezési iratjegyzéket kell készíteni, amely 

tartalmazza a selejtezésre kerülő iratok Évkörét, Irattári jelét és az Irattári tétel 

megnevezését. 

10. A levéltár az iratok megsemmisítését, a szükséges ellenőrzés után, a selejtezési 

jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. A selejtezésre kijelölt 

iratokból a levéltár mintavétel vagy iratértékelés céljára visszatarthat, vagy levéltári 

átadásra kijelölhet iratokat, egyes irattári tételeket. 

11. A selejtezés tényét és időpontját mind az irattári mind az iktatási nyilvántartás 

megfelelő rovatába be kell vezetni.  

12. Az irat megsemmisítéséről, az intézményvezető az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével, gondoskodik. A kiselejtezett iratokat égetéssel, vagy az irat 

anyagától függő egyéb módszerek alkalmazásával úgy kell megsemmisíteni, hogy utólag 

ne lehessen a tartalmukat megállapítani vagy helyreállítani. 

 

Levéltárba adás 

1) Az Intézmény a nem selejtezhető iratait, általában 15 évi őrzési idő után, előzetes 

egyeztetéssel – az illetékes levéltárnak adja át. A levéltárnak csak lezárt, teljes 

évfolyamok iratai adhatók át. 

2) A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt az átadó 

költségére az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak 

mellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, 

teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell 

készíteni.  

 

 

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) ré-vén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumen-

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

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézményvezető alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

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

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 
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Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

 

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

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

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

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek (az iskolatitkár és az intézményvezető-helyettes) férhetnek hozzá. 

 

Az elektronikus rendszerből való selejtezés, megsemmisítés 

 

Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az iratke-

zelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Ha az elektronikus dokumentumok nem iktatott iratok, a dokumentumot előállító rendszerben 

az érintett, megsemmisítendő iratot fizikailag nem szabad törölni, de a felhasználó számára a 

törölt dokumentum vonatkozásában csak a törlés ténye lehessen hozzáférhető. 

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően 

történhet: 

 

- törléssel, 

- az adathordozó fizikai megsemmisítésével. 

 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

A hitelesítés követelménye 
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat: 

- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan, 

- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően hitelesíteni kell. 

 
 A hitelesítés módja 
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni: 

- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését, 

- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely 

tartalmazza: 

- a hitelesítés időpontját, 

- a hitelesítő aláírását, 

- az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát. 

 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy 

annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy 

a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. 
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Ez esetben a hitelesítés szövege: 

Hitelesítési záradék  

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

Kelt: ................................................ 

 PH 

 .......................................... 

 hitelesítő 

  

 

A hitelesítésre jogosultak 

A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az 

intézményvezető határozza meg. 

 

Az intézmény által alkalmazott elektronikus úton előállított nyomtatványok: 

- diákigazolvány és pedagógus igazolvány igénylő rendszer 

- jogviszony igazolás 

- kereseti igazolás 

- utazási utalvány 

- baleseti jegyzőkönyv 
 

 

9. Záró rendelkezések  

 

9.1. A szabályzat időbeli és személyi hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény 

valamennyi dolgozójára. Jelen szabályzat és annak melléklete 2021. január 29-én napján lép 

hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden 

más belső utasítás.  

 

9.2. A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői 

kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé 

kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja számára az intézményvezetői irodában. 
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6.2. Adatkezelési szabályzat 

 

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell 

felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

előírásainak. 

 

2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre 

a magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: 

statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az intézményvezető 

felmentést adhat, de ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló 

szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. 

 

3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézményvezető egy személyben 

felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza 

meg az alábbi pontokban részletezett módon. 

 

4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban 

szereplő feladatokkal kapcsolatosan: 

 

a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 

- intézményvezető-helyettes, 

- iskolatitkár, 

 

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 

- intézményvezető-helyettes, 

- iskolatitkár, 

- osztályfőnökök, 

- napközis nevelők, 

- diákönkormányzat vezetője 

- szakkörvezetők. 

 

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélye-

zett esetekben: 

 

a) az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos 

adatait továbbíthatja: 

 

- intézményvezető  

- intézményvezető-helyettes, 

- iskolatitkár 

 

b) az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a köznevelés- 

sel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munka-

végzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbizton-

sági szolgálatnak az intézményvezető továbbíthatja. 

 

6. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja: 
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- a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a 

közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, 

iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó in-

tézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intéz-

mény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR mű-

ködtetője, a szülő részére az intézményvezető; 

- a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 

intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és if-

júságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a peda-

gógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az intéz-

ményvezető-helyettes; 

- a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 

intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és if-

júságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a peda-

gógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az iskolatitkár; 

- a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek-és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, a szülő részére az osztályfőnök; 

- a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvéde-

lemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére az osztályfőnök 

- a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős. 

 

7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A 

személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-vény 

alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra 

személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak 

személyi anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézményvezető a 

felelős. 

 

8. A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a szám-

viteli szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. 

Ennek kezeléséért az intézmény iskolatitkára a felelős. 
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6.3. A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések 

 

Rendkívüli esemény megnevezése   

Tűz 

Intézkedések 

 A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján: 

1.1. Az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint 

1.2. A tűzoltóság értesítése 

1.3. A tűzoltás megkezdése 

1.4. Az egyes értékek mentése 

1.5. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének 

megszervezése(indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.6. A fenntartó értesítése 

 

Árvíz  

1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése 

(indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Értékmentés 

 

Földrengés  

1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése 

(indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Értékmentés 

 

Bombariadó  

1.1. Az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint 

1.2. Az illetékes hatóságok értesítése 

1.3. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése 

(indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.4. A fenntartó értesítése 

 

Egyéb veszélyes helyzet  

1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése 

(indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése 
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6.4. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra 

történő jelentkezés tanév minden év május 20-áig történik, és egy tanévre szól. 

 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

intézményvezető adhat. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. 

 

 

Egyéb foglalkozás körébe tartozik a tanórán kívüli: 

- egyéni, vagy 

- csoportos 

pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja. 

 

Az intézményben igénybe vehető egyéb foglalkozások: 

- szakköri foglalkozás 

- sportköri foglalkozás, 

- napközis, tanulószobai foglalkozás, 

- további egyéb foglalkozás. 

 

Szakköri foglalkozások 

 

Szakkörök jellemzői: 

- a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek, 

- a vezetőket az intézményvezető bízza meg, 

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek, 

- a foglalkozásokról naplót kell vezetni; 

 

Sportköri foglalkozások 

 

A sport foglalkozások jellemzői: 

- a többi foglalkozásoktól elkülönül, 

- külön szabályzatot készít, mely a működésének alapja. 

 

Felsorolásuk az éves tantárgyfelosztásban szerepel. 

 

Napközis és tanulószobai foglalkozások 

 

A napközis és tanulószobai foglalkozás célja: 

- az iskolai felkészítés, 

- a tanulók napközbeni ellátása. 

 

A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelő állapítja meg a Szervezeti és 

Működési Szabályzat előírásai alapján. 
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A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme 

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

hiányában – az eltávozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat 

engedélyt. 

 

A napközi és tanulószobai foglalkozás során az iskolai felkészítés időtartamát meghaladó idő-

tartamot, szabadidőt hasznosan töltik el a tanulók javaslatainak figyelembevételével. 

 

Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonba 

és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók – igény szerint - napi egyszeri étkezésben 

(ebéd) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet 

(menzát) biztosít. 

 

 

További egyéb foglalkozások 

 

Ide tartoznak: 

 

- a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti verse-

nyek, bajnokságok, diáknap; 

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

sítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, kör-

nyezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. 

 

Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

Az iskolai sportkör feladatát elláthatja: 

- az iskola a saját szervezetén belül, illetve 

- az iskolával kötött megállapodás alapján az iskolában működő diáksport egyesület. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- szóbeli tájékoztatás adása, 

- írásbeli beszámoló adása, 

- dokumentum átadás, 

- egyéb az intézmény által meghatározott speciális információszolgáltatás kérése. 

 

A kapcsolattartás rendjét az határozza meg, hogy a sportkör az intézményben működő ún. 

egyéb foglalkozások egyik szervezeti formájaként működő szervezet. 

 

A sportkör javaslatot tehet az intézmény vezetése számára: 

- a működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdéskörökben. 

- a sportköri feladatok ellátáshoz szükséges eszközök, feltételek megteremtésére, 

javítására. 

 

A sportköröknek együtt kell működniük abban, hogy: 

- a mindennapi testedzés az intézményben biztosítható legyen, 

- megfelelően kerüljenek meghatározásra a foglalkozásokra szánt időkeretek, 

- betartásra kerüljenek a tagdíj és egyesületi díj szedésére vonatkozó szabályokat. 
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A kapcsolattartás fontos eleme, hogy a sportköri foglalkozásokról egyéb foglalkozási naplót 

kell vezetni, mely igazolja a sportköri szakmai tevékenységet, másrészről a belső szakmai 

ellenőrzés tárgya is. 

 

A sportkör legalább tanév félév lezárásakor tájékoztatja az intézményt az által elért szakmai 

eredményekről. 
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6.5. Könyvtár  

6.5.1. SZMSZ 

 

A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, 

a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, 

feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a 

könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai 

tevékenységét koordináló szervezeti egység. 

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének 

szabályait. Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó 

dokumentum vehető fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön 

gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári 

szabályzat tartalmazza. 

A könyvtár állományának bővítésére tanévenként minimálisan 100 Ft/fő ( októberi 

statisztikai létszám) összeget szánunk, lehetőség szerint pályázati forrással kiegészítve. 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel: 

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

állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatására, 

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, 

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

tartás biztosítása, 

d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, a könyvtár 

működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, Könyvtárunk kapcsolatot tart 

más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény 

könyvtárával, a nyilvános könyvtárakkal. 

Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai  

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai — a jogszabályoknak megfelelően — a következők: 

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

rendelkezésre bocsátása, 

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

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

tanórai foglalkozások tartása, 

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

f) tankönyvek és tartós tankönyvek kölcsönzése tanulóink, pedagógusaink számára, 

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

pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása, 

b) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 
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c) tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai szakkönyvtár, valamint a 

nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

d) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

e) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása:  

a) az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba 

kell venni,  

b) az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket 

szintén nyilvántartásba kell venni. 

A könyvtár szolgáltatásai: 

kölcsönzés, 

tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő 

segédeszközök kölcsönzése, 

információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi 

használata, tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról, 

más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja  

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja, munkavállalója igénybe 

veheti. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 

2. sz. melléklete tartalmazza. 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

A könyvek kölcsönzése és olvasótermi használata, a számítógép- és 

internethasználat térítésmentes. 

A könyvtárhasználat szabályai 

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben két hét. Tanév végén a diákoknak 

minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba. 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

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

diákok igényeihez. A kölcsönzési időről és a könyvtár működési rendjéről a tanulók az 

iskolai könyvtár ajtajára kifüggesztett dokumentumról tájékozódhatnak. 

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 

használhatják. A tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges 

hiányosságainak azonnali bejelentéséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a 

számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos állapotban találta, akkor a hiba, 

hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményének kell tekinteni. 
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6.5.2. Gyűjtőköri szabályzat 

 

Az iskolai könyvtár feladata 

A könyvtár az iskola pedagógiai programjának megvalósításához, neveléshez, 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok gyűjtését, feltárását, megőrzését, a 

könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, használatát, a könyvtárhasználati ismeretek 

oktatását biztosító, az intézmény könyvtár- pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység. (20/2012. EMMI rend. 163.§ (1)) 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű könyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos 

feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. E feladat ellátása érdekében az 

iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja 

dokumentumait. 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai: 

Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A 

szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár 

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

szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg. 

Az állománybővítés fő szempontjai: 

Az intézmény struktúrájának átalakítása, a pedagógiai program módosulásai, a belépő 

tantárgyak indokolják a folyamatos, tervszerű és tudatos állománybővítést. 

Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók 

meg: 

A megváltozott igényekhez igazodva a szépirodalmi állományrész bővítése indokolt.  

Egyre több szakkönyv beszerzését teszi szükségessé az elavult állományrészek fejlesztése, a 

felmerülő igények kielégítése érdekében. 

A német nemzetiségi nyelvoktatás követelményeinek megfelelően folyamatosan bővítjük a 

szakirodalmi és szépirodalmi állományt 

Az állománybővítés módja: 

Vétel:, ajándék: A gyűjtőkörnek megfelelően bővítjük állományunkat 

Az állománybővítéssel párhuzamos a tervszerű és tudatos állományapasztás. Célja, hogy 

a könyvtári állomány informatív értékét erősítsük.   

Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 

Iskolánk típusa: iskolánk alapfokú oktatási intézmény, nyelvoktató nemzetiségi általános 

iskola 

Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk állománya hatékony eszköze a 

pedagógiai program és az általános nevelési céljaink megvalósításának. Állományával segíti 

a diákok és a pedagógusok felkészülését tanórákra, ahol biztosítja a szükséges 

dokumentumok használatát is. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a könyvtári órák megtartásra kerüljenek, a dokumentumok 

és a könyvtár, mint rendszer használatát a diákok elsajátíthassák. 

A könyvtár gyűjtőköri szempontjai: 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű könyvtár, amely megőrzi, feltárja, 

szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek 

megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát. 

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

Fő gyűjtőkör:  

Szépirodalmi alkotások 

lírai, prózai, drámai antológiák 

a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott 

olvasmányok klasszikus és kortárs szerzők művei, 

gyűjteményes kötetei tematikus antológiák 

életrajzok, történelmi regények 

ifjúsági regények 

Szakirodalom: 

etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok a 

tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- 

és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, 

segédletek  

pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos kiadványok 

a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom 

a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti 

kiadványok Tankönyvek, tartóstankönyvek: 

az általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok, 

szöveggyűjtemények, atlaszok, feladatgyűjtemények 

általános és szakenciklopédiák általános és szaklexikonok szótárak 

adattárak 

kronológiák 

 

Mellék gyűjtőkör: 

a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok 

köre audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. 

Dokumentumtípusok: 

a) Írásos nyomtatott dokumentumok 

könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós 

tankönyv periodikumok: folyóiratok 

térképek, atlaszok 

b) Audiovizuális 

ismerethordozók 

képes 

dokumentumok 

hangzó dokumentumok 

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

multimédiás CD-k A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, 

mélysége: A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül 

A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljességre törekedve: 

lírai, prózai és drámai antológiák 
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klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

általános lexikonok, enciklopédiák 

az általános- és középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, 

szöveggyűjtemények, atlaszok, feladatgyűjtemények, feladatlapok 

a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

Vas megyére és Jákra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok 

A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül: 

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

és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek 

az etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok a 

nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

Erősen válogatva gyűjti 
nemzetek irodalma 

tematikus antológiák 

életrajzok, történelmi regények 

ifjúsági regények 

pedagógiai szakirodalom 

a tanult tantárgyak elmélyítését segítő szakirodalom 

az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások 

 

pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana szaklapok és egyéb magyar nyelvű 

folyóiratok audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok 

 

 

6.5.3. Könyvtárhasználati szabályzat 

 

A könyvtár használóinak köre 

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

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a falu lakói használhatják. Szükség 

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

a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor 

automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. 

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri: 

név (asszonyoknál születési név), 

születési hely és idő, 

állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy 

környékbeli,  

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az 

intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató 

tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó 

kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. 

Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek. 

A könyvtárhasználat módjai 
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helyben használat, 

kölcsönzés, 

könyvtárközi 

kölcsönzés, 

csoportos 

használat 

Helyben használat 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

a kézikönyvtári állományrész, 

periodikák, 

a nem nyomtatott információ hordozók. 

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

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad 

kivinni. 

A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető két hét 

időtartamra. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható újabb kettő hétre. A kölcsönzésben 

lévő dokumentumok előjegyezhetők. 

Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a 

kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza 

kell szolgáltatni. 

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel 

kapcsolatos szabályokat SzMSz-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza. 

Kártérítés: 

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az 

olvasó köteles megtéríteni. Ennek módjai: dokumentum pótlása vagy költségtérítés. 

A könyvtár nyitvatartási ideje 

Évente az órarendhez igazodva változik. 

Könyvtárközi kölcsönzés 

A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk. 

A szolgáltató intézményből érkező dokumentum költségei az olvasót terhelik. A kérés 

indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről. 

Csoportos használat 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárostanár, az osztályfőnökök, 

a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat 

tarthatnak. 

A szakórák, foglalkozások megtartására előzetes egyeztetés szükséges a 

könyvtárostanárral. A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a foglalkozások 

megtartásához. 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai 
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információszolgáltatás, 

szakirodalmi 

témafigyelés, 

irodalomkutatás, 

ajánló bibliográfiák 

készítése 

internethasználat 

 

6.5.4. Tankönyvtári szabályzat 

Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény 

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

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

20/2012. EMMI rend.167.§(3.)f a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok 

Tankönyvi ellátás rendje: 

A tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. 

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az 

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

végén minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai 

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

állományába kerül. 

A kölcsönzés rendje: 

A tankönyvtámogatásban részesült érintett tanulók a tanév során használt tankönyveket 

és segédkönyveket szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a 

könyvek átvételét. 

A diákok tanév végén kötelesek a könyvtárból kölcsönzött dokumentumokat leadni. 

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

elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak 

szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv 

stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 

A tankönyvek nyilvántartása 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár" elnevezéssel kezeli a 

tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket, tartós tankönyveket 

Kártérítés 

A tanuló a támogatásként kapott tankönyvet köteles megőrizni és 

rendeltetésszerűen használni. Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, 

tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv 

elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 

Módjai: 

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés  

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek 

(kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 
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6.6. Az iskolai diákönkormányzat 

 

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

idős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diák-

önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működé-

sével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti 

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

módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az 

intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 

 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

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

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

szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezető. 

 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, 

akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb 

öt-éves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben 

meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 

nappal nyilvánosságra kell hozni. 

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

- a házirend elfogadása előtt 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 

A diákönkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolat-

tartás formája és rendje 

 

A kapcsolattartás formái: 

- személyes megbeszélés, 

- tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés, 

- írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

 

 

Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 
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- átadják a diákönkormányzat képviselőjének a diákönkormányzat joga gyakorlásához 

szükséges dokumentumokat; 

 

- a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre bizto-

sítják; 

 

- megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével kap-

csolatban feltett kérdésekre; 

 

- a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény működte-

tése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

 

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 

 

- gondoskodnak a jog gyakorlása miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érin-

tett jog gyakorlásáról; 

 

- aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve 

ahová meghívták, s az az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos kér-

déseket érint; 

 

Az iskolai vezetők és diákönkormányzat közötti kapcsolattartásban közreműködik a diákön-

kormányzatot segítő pedagógus. 

 

. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

 

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 

 

Az intézmény a működés feltételeként biztosítja: 

- a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 

- a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat, 

 

- a diákönkormányzatot segítő pedagógust, akit az intézményvezető bíz meg a feladat-

tal. 
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6.7. Bélyegző használati szabályzat 

 

Az intézményből a bélyegzőt csak az intézményvezető írásbeli engedélyével lehet kivinni.  

 

 

1. Az intézmény körbélyegzőjének felirata: 

Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Jáki Nagy Márton Nationalitaten 

Grundschule  

 

Bélyegző lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használata: a tanügyi dokumentumokon, a pedagógusigazolványok érvényesítésére.  

Használatára jogosultak:  

intézményvezető  

intézményvezető-helyettes 

iskolatitkár 

rendszergazda 

 

Őrzési hely: az intézményvezető irodája  

Az őrzéssel megbízott: intézményvezető 

 

2. Az intézmény bélyegzőjének felirata: 

 

Szombathelyi Tankerületi Központ Int.kód:VA3001 

 

Bélyegző lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az 

intézményvezető vagy a helyettesítésével megbízott intézményvezető-helyettesek aláírásával 

érvényes.  

Használatára jogosultak: 

intézményvezető  

intézményvezető-helyettes 

iskolatitkár 

rendszergazda 

 

Őrzési hely: igazgatói iroda 
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Az őrzéssel megbízott személy: intézményvezető 

  

3.  Fejbélyegző felirata: 

 

Szombathelyi Tankerületi Központ 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.  

Intézménykód: VA3001 

OM kód: 036696 

Adószám: 15835499-2-18 

Bélyegző lenyomata: 

 

 

 

 

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumain, ahol a fenntartó megnevezése szükséges, 

hitelesítésre nem szolgál, az Iratkezelési szabályzat szerint.  

 

Használatára jogosultak:  

intézményvezető  

intézményvezető-helyettes 

iskolatitkár 

rendszergazda 

 

Őrzési hely: igazgatói iroda 

Az őrzéssel megbízott személy: intézményvezető 

4. Címbélyegző felirata: 

 

Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Jáki Nagy Márton Nationalitaten 

Grundschule 9798 Ják, Szabadnép u. 29.  

Bélyegző lenyomata: 

 

 

 

 

Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, tanügyi nyomtatványokon az 

Iratkezelési szabályzat szerint.  

Használatára jogosultak:  

intézményvezető  

intézményvezető-helyettes 

iskolatitkár 

rendszergazda 

 

Őrzési hely: titkárság 

Az őrzéssel megbízott személy: intézményvezető 

5. Hietelesítő bélyegző felirata: 

 

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik. 

Ják,………………év……………..hó……………….nap 

………………………. 

aláírás 

Bélyegző lenyomata: 
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Használata: a valódiság tanusítására szolgáló irat kiállítása során használható. Iratkezelési 

szabályzat szerint.  

Használatára jogosultak:  

intézményvezető  

intézményvezető-helyettes 

iskolatitkár 

rendszergazda 

6. Díjhitelesítő bélyegző felirata: 

 

DÍJ HITELEZVE 

Bélyegző lenyomata: 

 

 

 

Használata: A Magyar Posta Zrt. felé díjhitelesítésre szolgál a postai feladás során, boríték jobb 

felső sarkán kell a lenyomatot elhelyezni. Iratkezelési szabályzat szerint.  

Használatára jogosultak:  

intézményvezető  

intézményvezető-helyettes 

iskolatitkár 

rendszergazda 

 

Őrzési hely: titkárság 

Az őrzéssel megbízott személy: intézményvezető 

7. Szakmai teljesítést igazoló bélyegző felirata: 

 

Szakmai teljesítést igazolom 

 

Bélyegző lenyomata: 

 

 

 

 

Használata: pénzügyi számlák szakmai leigazolására, fenntartói körbélyegzővel érvényes. 

Iratkezelési szabályzat szerint.  

 

Használatára jogosultak:  

intézményvezető  

intézményvezető-helyettes 

 

Őrzési hely: igazgatói iroda 

Az őrzéssel megbízott személy: intézményvezető 

 

A bélyegzők kezelésének szabályai  
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A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskolaintézmény vezetője dönt. A 

használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a páncélszekrényben elzárva kell tartani. 

Felelős az iskolatitkár. Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell:  

1. A bélyegző lenyomatát.  

2. A bélyegző sorszámát (amennyiben van).  

3. A bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását.  

4. A bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját. 

 

Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők használhatók. 

A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, adatváltozás 

vagy egyéb ok miatt tovább nem használható. A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, 

ha az elveszett vagy eltulajdonították. Amennyiben a pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, 

úgy azt selejtezni kell.  

A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt 

fizikailag használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni, amelyet az iskolatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell 

a nyilvántartó laphoz.  
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6.8. Munkaköri leírások 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

Közalkalmazott neve:  

Munkavégzés helye: Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: pedagógus 

Kinevezése: intézményvezető 

Kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója: oktatásért felelős miniszter, Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató, Szombathelyi Tankerületi Központ 

Szakmai irányító: szakmai igazgatóhelyettes, Szombathelyi Tankerület Köznevelési, Jogi és 

Humánpolitikai Főosztálya 

Intézményvezetői feladata: a köznevelési intézmény szakszerű és törvényes vezetése a 

vonatkozó és hatályos jogszabályok alapján  

[Hivatkozott jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.), az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő 

szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: KKr.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.), a nevelési-oktatási intézmény működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: EMMI rendelet), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

való végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (5) bekezdése 

alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az 1992. évi XXXIII. törvény a 

közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.), A Szombathelyi Tankerületi Központ 

37/2018. (VII.01.) sz. szabályzata] 

 

Helyettesítés rendje: távolléte esetén az intézményi SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően 

 

 

 INTÉZMÉNYVEZETŐI  

PEDAGÓGUS MUNKAKÖR TARTALMA 

A köznevelési intézmény a tankerületi központ fenntartásában lévő, az alapító okiratában 

felsorolt, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység.  

A köznevelési intézmény vezetője az intézményvezető.  

Az intézményvezető gyakorolja az utasítási és ellenőrzési, valamint a jogszabályban és e 

Szabályzatban ráruházott munkáltatói jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett.  

 

I. Munkáltatói joga kiterjed különösen: 
 

a) a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírásának kiadására, 

b) a munkaidő-beosztás (munkarend) megállapítására, 

c) a napi feladatok meghatározására, 

d) a munkahelyen történő benntartózkodás elrendelésére, illetve a munkahelyen kívül 

történő munkavégzés engedélyezésére, 
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e) a munkaközi szünet, a napi pihenőidő, a heti pihenőnap, a heti pihenőidő 

engedélyezésére, 

f) a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, az ügyelet és a készenlét elrendelésére, 

g) a szabadság kiadására, engedélyezésére, fizetés nélküli szabadság engedélyezésére 

h) a fenntartó előzetes jóváhagyását követően rendkívüli tanítási szünet elrendelése. 

 

 

II. A köznevelési intézmény vezetője – az intézmény részére megállapított éves 

költségvetési keretek betartásával – javaslatot tesz a kötelezettségvállalással 

járó munkáltatói döntések meghozatalára, különösen:   

 

a) közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

létesítésére, megszüntetésére, 

b) az intézményvezető kivételével a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás adására, 

visszavonására, 

c) a foglalkoztatottak kitüntetésére, 

d) a nyugdíjas korúak továbbfoglalkoztatására, 

e) az óraadói tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére, 

f) köznevelési intézményben foglalkoztatottak jutalmazására, kereset kiegészítésének 

megállapítására 

g) a pótlékok differenciálására. 

 

 

III. A köznevelési intézmény vezetője felel a munka- és pihenőidő 

nyilvántartásának vezetéséért. 

 

 

IV. Az intézményvezető különösen:    

 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakmailag 

önálló köznevelési intézményt, felelős a köznevelési intézmény pedagógiai és 

adminisztratív feladatainak ellátásáért, 

b) dönt minden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával 

kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, 

és ami az intézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik, 

c) felel a házirendben rögzített keretek között a köznevelési intézmény működésével 

összefüggésben az intézményen belüli programok zavartalanságáért, a tanulók és az 

alkalmazottak biztonságáért, illetve az intézményen kívüli programok 

zavartalanságáért, a tanulók és az alkalmazottak biztonságáért, amennyiben az érintett 

program megrendezésére az egyetértésével kerül sor, 

d) szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a 

szakmai követelmények érvényesülését, 

e) gondoskodik a köznevelési intézmény alapdokumentumainak (pedagógiai program, 

szervezeti és működési szabályzat, házirend, éves munkaterv) elkészítéséről, 

jóváhagyja a köznevelési intézmény pedagógiai programját, szükség esetén 

gondoskodik a fenntartó egyetértésének beszerzéséről, 

f) előkészíti és a Tankerületi Központba ellenőrzés céljából megküldi a köznevelési 

intézmény tantárgyfelosztását, 
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g) kezeli az e-Kréta rendszert, folyamatosan figyelemmel kíséri az abban szereplő adatok 

aktualitását, 

h) előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési 

intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések 

iratait, 

i) a tankerületi igazgatónál kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

biztosításához szükséges – az intézkedési jogkörén kívül eső – intézkedések megtételét, 

j) az Nkt. 69. §-ában meghatározott feladatainak végrehajtása során intézkedést 

kezdeményez a tankerületi igazgatónál, ha a köznevelési intézmény rendeltetésszerű 

működéséhez olyan döntésre, intézkedésre van szükség, amely nem tartozik a 

feladatkörébe, 

k) felel azért, hogy az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében, illetve a 

köznevelési információs rendszerben meghatározottak szerint pontosan elkészüljenek 

az adatszolgáltatások, illetve a fenntartói intézkedés szerint az intézmény 

tevékenységéről készített átfogó beszámoló, 

l) évente, illetve a Központ által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a Tankerületi 

Központ beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, 

m) a tankerületi igazgató által meghatározott rendben adatot szolgáltat, és minden év június 

30-ig írásos beszámolót készít a tankerületi igazgató részére a köznevelési intézmény 

tevékenységéről, 

n) véleményezi a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó – a köznevelési intézményt, 

illetve az intézmény közalkalmazottját érintő – döntést, amelyre vonatkozóan 

javaslattételi jogkörrel rendelkezik, 

o) teljesíti a tankerületi igazgató által kért adatszolgáltatást (jogszabály által 

rendszeresített nyilvántartásban kötelezően szereplő adat az intézményvezetőtől akkor 

kérhető, ha az az adat pontosítását, illetve a hiányzó adat pótlását célozza), 

p) a Szombathelyi Tankerületi Központ 37/2018. (VII.01.) sz., az Intézményvezetői 

munka kompetencia – és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzatában 

foglaltaknak megfelelve jár el.   

q) együttműködik és megtervezi az általa vezetett köznevelési intézmény költségvetését, 

r) felel a költségvetési keretek hatékony felhasználásáért. 

Az intézményvezető nem utasítható azokban az ügyekben, illetve feladatkörökben, amelyeket 

jogszabály határoz meg számára. 

A köznevelési intézményben a helyettesítés rendjéről és részletes szabályairól a köznevelési 

intézmény szervezeti és működési szabályzata és a közalkalmazott, illetve a munkavállaló 

munkaköri leírása rendelkezik. 

Az intézményvezető az Nkt.-ban és a Vhr.-ben, valamint e Szabályzatban meghatározott 

feladat- és hatáskörében gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen az intézmény által a 

tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott döntések és a 

feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében. A jogszabályban meghatározott 

kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja, az átruházott 

kiadmányozási jog tovább nem ruházható. A köznevelési intézmény szervezeti és működési 

szabályzata határozza meg a vezetők közötti feladatmegosztást, valamint a kiadmányozási 

rendet. 

A köznevelési intézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményvezető 

jogosult. 

 

Szombathely,  
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…………………………………………… 

                        tankerületi igazgató 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Szombathely,  

……………………………………………                   

                        intézményvezető       

Készült: 3 példányban, 

1. sz. pld. az intézményvezetőé 

2. sz. pld. Szombathelyi Tankerületi Központ irattára 

3. sz. pld. a személyi anyagban kerül elhelyezésre                                  

 

  



 

89 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

  

 

I. Személyi és szervezeti rendelkezések: 

 

1. Dolgozó neve: 

2. Munkavégzés helye:  

3. Munkakörének megnevezése: pedagógus 

4. Közvetlen felettese: intézményvezető 

5. Munkaidő-beosztás:  

6. Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén:  

7. Elrendelhető túlmunka mértéke: a törvényi előírások szerint; 

8. Túlmunka jellege:  

9. Különleges feladata:  

 

A beosztás célja:  
Az intézményvezető munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak 

ellátásában; egyes munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes 

hatáskörrel való irányítása, az intézményvezető távollétében annak teljes jogkörrel és 

felelősséggel járó helyettesítése.  

 

 

II. Alapvető felelősségek, feladatok: 

 

Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz 

részt az iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok 

megvalósításában, végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával hozzájárul a 

nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához.  

 

A nevelő-oktatómunka irányításában: 

 Részt vesz a pedagógiai program kialakításában.  

 Részt vesz az iskola éves munkatervének és a tantárgyfelosztásának elkészítésében.  

 Részt vesz az e-Kréta rendszer kezelésében. 

 Irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját a vezetői 

munkamegosztásban megjelölt területen.  

 A vezetői munkamegosztásban megjelölt területen fokozott figyelemmel kíséri a nevelők 

munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a nevelő- oktató munkát, 

alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az adminisztrációs munkát. Tapasztalatairól a 

munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan tájékoztatja az 

intézményvezetőt.  

 Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai 

ismeretek elsajátítására.  

 Segíti a diákönkormányzat munkáját, részt vesz üléseiken, tájékoztatja őket az 

iskolavezetés és a nevelőtestület őket érintő döntéseiről.  

 Felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért.  

 Felelős a vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, év végi) és a tanulmányi versenyek 

zökkenőmentes lebonyolításáért.  

 Megszervezi és ellenőrzi az iskolaépület, tantermek, az udvar rendjét és biztonságát, 

szükség esetén munkáltatói intézkedést kezdeményez.  

 Felelős a helyettesítések megszervezéséért.  

 Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok.  
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 Ellenőrzi, ill. ellenőrizteti az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi 

követelmények meglétét. Tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt.  

 Közvetlenül irányítja és felügyeli a következő felelősök és dolgozók munkáját:  

- pályaválasztási felelős  

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  

- könyvtáros tanár  

- munkavédelmi és tűzvédelmi felelős  

- gyógypedagógus, logopédus  

- egyéb pedagógiai munkát segítő  

 

 Ellenőrzési tapasztalatait (a felelősségre vonás vagy elismerés kezdeményezésével is) 

közli az intézmény vezetőjével.  

 Részt vesz a nevelők minősítésében a vonatkozó törvényi előírás alapján.  

 

Személyzeti-munkáltatói feladatok: 

 A hatáskörébe tartozó munkaterületen előkészíti a dolgozók munkaköri leírását, szervezi 

és ellenőrzi munkájukat.  

 Naprakészen vezeti szükség és lehetőség szerint vezetőtársaival az intézmény 

dolgozóinak személyi anyagát.  

 Nyilvántartja a pedagógus továbbképzéseket, javaslatot tesz a továbbképzési programnak 

megfelelő beiskolázásokra  

 Elkészíti a dolgozók éves szabadságolási tervét.  

 

Hivatali-adminisztratív feladata: 

 Elkészítteti az iskolai órarendet, kijelöli a helyettesítőket.  

 Elkészíti az ügyeleti beosztást.  

 Összegyűjti a statisztikához az anyagot (okt. 1, félév, év vége).  

 Gondoskodik az első osztályosok beírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.  

 Fokozott figyelemmel kíséri az 1. osztályosok munkáját; szükség esetén segíti a tanulók 

szakértői bizottsághoz való irányítását.  

 Gondoskodik a tanév közben távozó ill. érkező tanulók okmányainak kezeléséről.  

 Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, vizsga- és egyéb jegyzőkönyvek 

pontos vezetését.  

 Felelős az irattár törvényes kezeléséért.  

 Figyelemmel kíséri a hivatalos ügyek elintézését.  

 Gondoskodik az iskola működését szabályozó fontosabb dokumentumok megfelelő 

őrzéséről.  

 Részt vesz a félévkor és év végén a munkaterv alapján készülő beszámoló elkészítésében 

- Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, vizsga- és egyéb 

jegyzőkönyvek pontos vezetését.  

- Felelős az irattár törvényes kezeléséért.  

- Figyelemmel kíséri a hivatalos ügyek elintézését.  

- Gondoskodik az iskola működését szabályozó fontosabb dokumentumok 

megfelelő őrzéséről.  

- Részt vesz a félévkor és év végén a munkaterv alapján készülő beszámoló 

elkészítésében. 

 

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok: 

 Javaslatot tesz a - pedagógusok esetén alkalmazható - differenciált bérkiegészítés 

elkészítéséhez. 

 A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető eszközök 

rendelésére.  
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 Ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz ellátást.  

 Az iskolatitkárral közösen gondoskodik a szükséges nyomtatványok beszerzéséről, 

tárolásáról.  

 

III. Szervezeti kapcsolatok: 

Iskolán belüli:  

 Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és 

a feladatokról.  

 Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.  

 

Iskolán kívüli:  
A szülőkkel való kapcsolatában:  

 látogatja a szülői értekezleteket,  

 egyéni fogadóórát tart.  

Jelen van az ÁNTSZ; a Katasztrófavédelem ellenőrzésein, az ellenőrzési jegyzőkönyvek 

alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.  

Az intézményvezető felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és 

érdekvédelmi szervezetek rendezvényein.  

 

IV. Hatáskörök:  

Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre:  

- tanulói munkaviszony igazolása,  

- másolatok kiállítása, hitelesítése,  

- az iskola címére érkező küldemények átvétele; a nem névre szólók felbontása,  

- joga a tanügyi dokumentumok és az értékek őrzésére szolgáló lemezszekrény kezelése,  

- megbízás alapján a szakmai teljesítés igazolása.  

A tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a munkája 

során tudomására jutott adatokat, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően megőrzi.  

 

Kiegészítő információk:  
Az intézményben való tartózkodás csak a tanítási órák, iskolai értekezletek, rendezvények 

idején, illetve a munkabeosztása szerinti ügyeleti időben kötelező.  

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el.  

Szombathely,           

                          …………....................................... 

              intézményvezető    

 

A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve 

kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem. 

 

Szombathely,                                     ……………………………………. 

         intézményvezető helyettes 
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Pedagógus  MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

 

MUNKAVÉGZŐ NEVE:   

MUNKAKÖRE:   

MUNKAVÉGZÉS HELYE:Jáki  Nagy Márton  Nyelvokta tó  Nemzet i ségi  

Ál ta lános  Iskola  

HETI MUNKAIDEJE:  40  óra  

 

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:  Szombathelyi  Tankerüle t i  

Központ  

KÖZVETLEN FELETTESE:  In tézményvezető  

 

A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése és oktatása érdekében végzi 

munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a 2011. évi CXC törvény a 

nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.), az iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és 

Működési Szabályzata, éves munkaterve, az igazgató utasításai, továbbá a nevelőtestület 

határozatai alkotják. Nevelő, oktató munkáját ezek alapján, egységes elvek szerint, a 

módszerek szabad megválasztásával végzi. 

 

 

A PEDAGÓGUS FALADATAI, KÖTELESSÉGEI: 

 

A pedagógus feladata a rábízott tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. 

Ezzel összefüggésben, alapvető kötelességeit a Nkt. 62. §-a írja elő, melynek tartalmát a 

munkavállaló köteles megismerni, és feladatait ennek megfelelően ellátni.  

 

A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:  

 

- A tanítási órákat a mindenkor érvényes tantárgyfelosztás alapján a heti órarend 

tartalmazza. 

- A tanítási órákon túli idő részben az iskolában, részben otthon töltendő (az egyéb 

feladatok elvégzésének illetve a tanórára való felkészülésnek a függvényében). 

- A tanítási órákat megelőzően legalább 15 perccel az iskolában kell tartózkodni.  

 

 

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ EGYÉB FELADATOK:  

 

-  Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményeit figyelembe véve a 

képességek fejlesztését célzó tanmenetet készít. 

- Gondoskodik a termek állagának megóvásáról, a (szak)tárgyához, feladata 

elvégzéséhez tartozó szakmai anyag, eszköz megfelelő tárolásáról, megőrzéséről,  

továbbá megbízásra közreműködik szakleltárak, könyvtári leltár elkészítésében. 

- A tanuló tudását szóban és írásban rendszeresen értékeli.  

- A tanulók írásbeli munkáját az intézmény Pedagógiai programjában és Házirendjében 

elfogadottak szerint ellenőrzi, javítja, értékeli. 

- Együttműködik a tanulók fejlődése érdekében az osztályfőnökkel, a vele egy osztályban 

tanító kollégákkal, az intézmény dolgozóival.  

- Részt vállal a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésében, szükség szerint 

felveszi a kapcsolatot a szülővel is. 

- Óráin és a tanórán kívül gondot kell fordítania a tanulók differenciált 

foglalkoztatására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. Szükség esetén szakértői 

bizottsági vizsgálatot kezdeményez annak érdekében, hogy minden tanuló 

képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön. 
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- Köteles részt venni a heti 32 órán belül az iskola rendezvényein, ünnepségein, a 

tantestületi, valamint pedagógiai jellegű értekezleteken, továbbá a munkatervben rá 

bízott feladatokat ellátni. 

- Az iskola hagyományainak, kulturális és sportéletével összefüggő feladatokban részt 

vállal, amennyiben ez iskolán kívül van, akkor a tanulókat kíséri. 

 

- Folyosói és udvari ügyeletet ellátja az ügyeleti rend alapján. 

 

- Minden nap köteles e-mailjeit követni, az iskola kommunikációjának fontos része az 

elektronikus levelezés. 

 

- A tanulókat tanulmányi és sportversenyekre felkészíti, kíséri (az engedélyezett 

keretből). 

- Betartja az intézmény munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb belső 

szabályzataiban foglaltakat. 

 

ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA: 

 

- A tanügyi dokumentációit (elektronikus napló) naprakészen, pontosan vezeti. 

- A hét utolsó napján szükség szerint pótolja a bejegyzéseket.  

- A tanulók érdemjegyeit rendszeresen beírja. 

- A pedagógiai munkával összefüggő egyéb adminisztratív feladatait határidőre, 

pontosan elvégzi. 

 

 

A munkaköri leírásban nem szereplő tevékenységeken kívül minden dolgozó köteles 

végrehajtani az igazgató, vagy megbízásából az igazgatóhelyettes utasításait - feltéve, ha azok 

nem mondanak ellent az ide vonatkozó jogszabályoknak. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat átolvasás után tudomásul veszem, azokat magamra nézve 

kötelezően elismerem. 

 

 

Ják, ……………………………………. 

 

 

………………………………………  PH.  ………………………………..  

      

 intézményvezető      közalkalmazott 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MEGBÍZÁSSAL EGYÜTT JÁRÓ TOVÁBBI 

FELADATOK:  

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. 

 

 

 

Osztályfőnöki felelősségek: 

 Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer 

szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai 

dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi . 

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

 Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi 

dokumentumok pontos vezetéséért. 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási 

terv/tanmenet. 

 Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

 Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

 Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

 Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 

 A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy 

helyettesének. 

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

I.          Adminisztrációs jellegű feladatok: 

 A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai 

adatokat szolgáltat. 

 Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

 A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám) 

hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés 

értesítése). 

 Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése. 

 Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok 

következményeit és ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket. 

 Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon 

értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

 Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, 

a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések  szülői aláírással vagy egyéb 

úton történő tudomásulvételét. 

 Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 

segítséget nyújt számukra. 

 Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 
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 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

 Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

 Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

II.        Irányító, vezető jellegű feladatok: 

 Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program a hatáskörébe 

utal. 

 A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az 

osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az 

osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi 

eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó 

tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott 

előadókkal foglalkozásokat tart. 

 Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, 

egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó 

képességük fejlesztésére. 

 Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

 A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

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

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi 

osztálya  szabadidős foglalkozásait. 

 Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek 

tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és 

helyettesét, valamint a szülőket. 

 Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvényeken. 

 Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 

jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret) . 

 Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 

 A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 

III.       Szervező. összehangoló jellegű feladatok: 

 Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. 

Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb 

közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

 Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat 

tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja 

(pl. iskolai alapítvány). 

 Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 

szervezésében, tervezésében, irányításában. 

 Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 
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 A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban 

tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat 

meghatározzák. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó 

nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, 

pszichológus, gyógytestnevelő, közösségi szolgálat koordinátorával stb.). 

 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik 

számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 

 Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz 

esetmegbeszéléseken. 

 Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és szükség szerint 

látogatja óráikat. Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

 Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító tanárokat 

és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végez. 

 A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát 

tart. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad 

és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya 

kompetenciákat. 

 A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 

szülőkkel. 

 Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes 

tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

 Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok 

átlagától a tanuló kárára. 

 Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési 

stb. feladataira. 

Könyvtáros: 

 

A munkakör célja: 
Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése. Az iskolában folyó nevelő- 

oktatómunka segítése, Az intézmény helyi pedagógiai programja szerinti korszerű könyvtári 

szolgáltatás nyújtása. 

 

Feladatok: 

1. Szükség szerint elvégzi a gyűjtőköri szabályzat és a pedagógiai program könyvtári 

részének módosítását. Együttműködik a könyvtári szakértővel.  

2. Könyvtárhasználati rendet készít és azt jól látható helyen kifüggeszti – mely 

tartalmazza a könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók igénybevételének és 

kölcsönzésének rendjét. 

3. Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt. Ellátja az állomány 

feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét. 

4. Felelős az állomány megóvásáért. 

5. Naponta biztosítja a nyitvatartási időt, a dokumentumok kölcsönzését. 
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6. Beszerzi, és nyilvántartásba veszi – az igények figyelembe vételével – az új 

dokumentumokat. 

7. Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját. 

8. A könyvtári tagokkal megismerteti a katalógusrendszert, a könyv- és 

könyvtárhasználatot. Egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, az olvasás népszerűsítése 

és a pozitív személyiségfejlesztés érdekében. 

9. Tájékoztatást ad a könyvtárhasználati rendről az egyéni és csoportos érdeklődőknek, 

használóknak. 

10. Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat, más könyvtárak szolgáltatásainak elérését. 

11. Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújt: tematikus kiállítást szervez, mutat be, 

bibliográfiát készít, ajánló jegyzéket készít a nevelők kérésére, önképzésük segítésére. 

12. Megrendeli a folyóiratokat. Ezekből információkat ad tovább. Vezeti a könyvtári 

statisztikát. Közreműködik a tankönyvellátás szervezésében, a tartós tankönyvek 

kezelésében. 

13. Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról 

és cikkekről, a tanári segédanyagokról, kézikönyvekről. 

14. Intézi a tankönyvrendelést. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

MUNKAVÉGZŐ NEVE:   

MUNKAKÖRE:  gyógypedagógia i  assz i sz tens  

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Jáki  Nagy Márton  Nyelvokta tó  Nemzet i ségi  

Ál ta lános  Iskola  

HETI MUNKAIDEJE:  40  óra  

A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:   

 

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:  Szombathelyi  Tankerüle t i  

Központ  

KÖZVETLEN FELETTESE:  In tézményvezető  

 

Az utasítást adó felettes munkakörök: 

 - Iskolaigazgató 

 - Igazgatóhelyettes 

A munkakörnek nincs alárendelt munkaköre 

 

A gyógypedagógiai asszisztens tevékenységébe az alábbi pedagógiai végzettséget igénylő 

feladatok ellátása tartozik: 

 

1. Viselkedése, magatartása, megjelenése a munkakörében elvártak szerint történik. 

2. Együttműködik a nevelővel az általános jellegű nevelő, oktató munkában. 

3. Az iskola nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi 

munkáját. 

4. Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai 

megoldásában. A pedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, 

korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a tanulóknak a foglalkozásokon. 

5. Az SNI-s tanulók egyéni fejlesztésében a pedagógus iránymutatásai alapján részt 

vesz. Tanári útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést 

végez. 

6. A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a 

tanulókkal gyakorolja. 

7. Közreműködik a tanórák és napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a 

tanórai foglalkozásokon az általános oktatási és technikai eszközök kezelésében. 

8. Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységében, egyezteti a pedagógussal 

a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket.  

9. Figyelemmel kíséri az osztályra, tanulókra vonatkozó terveket, azok 

megvalósítását proaktívan segíti. 

10. Iskolai rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában a 

pedagógus útmutatásai alapján vesz részt, a tanulót bevonja a tevékenységbe. 

11. Elősegíti a gyermek iskolai szocializációját. 

12. Gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről, tevékenyen részt vesz a 

tanuló környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában (személyes 

élettér, közös élettér tisztasága, rendje stb.). 

13. Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában.  

14. Ellenőrzi a gyermekek, tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, a 

nevelési feladatokkal összhangban szoktatja a tanulókat a rend megtartására. 

15. Igény szerint egyéni gyermekkíséretet lát el. Intézményen belül (foglalkoztató 

termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kíséri a tanulót. 

16. Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő 

helyzeteket. Lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet. Jelzi az intézkedés 

szükségességét. 
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17. Közreműködik a tanórák, az ebédeltetés és a napközis foglalkozások rendjének 

biztosításában. 

18. Az ügyeleti rend kijelölt faladataiban aktívan részt vállal. 

19. Részt vesz a munkaértekezleteken, megbeszéléseken.  

20. Közreműködik az adminisztrációs teendők ellátásában, az intézményi 

dokumentumok elkészítésében. 

21. Szükség esetén reggel az iskolába, délután hazafele kíséri helyközi 

autóbuszjáraton a balogunyomi tanulókat. 

22. Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által 

megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, az igazgatói utasítások és a 

nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi.  

Titoktartási kötelezettség 

- Felelős a munkája során tudomására jutott titkot képező információk megőrzéséért.  

- Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására.  

A munkaköri leírásban nem szereplő tevékenységeken kívül minden dolgozó köteles 

végrehajtani az igazgató, vagy megbízásából az igazgatóhelyettes utasításait - feltéve, ha azok 

nem mondanak ellent az ide vonatkozó jogszabályoknak. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat átolvasás után tudomásul veszem, azokat magamra nézve 

kötelezően elismerem. 

 

 

Ják, ……………………………………. 

 

………………………………………  PH.  ………………………………..  

      

 intézményvezető      közalkalmazott 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

 

MUNKAVÉGZŐ NEVE:   

MUNKAKÖRE:  pedagógia i  assz isz tens  

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Jáki  Nagy Márton  Nyelvokta tó  Nemzet i ségi  

Ál ta lános  Iskola  

HETI MUNKAIDEJE:  40  ó ra  

A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:   

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:  Szombathelyi  Tankerüle t i  

Központ  

KÖZVETLEN FELETTESE:  In tézményvezető  

Az utasítást adó felettes munkakörök: 

 - Iskolaigazgató  

 - Igazgatóhelyettes 

A munkakörnek nincs alárendelt munkaköre 

A pedagógiai asszisztens tevékenységébe az alábbi pedagógiai végzettséget igénylő  

feladatok ellátása tartozik: 

 

1. Viselkedése, magatartása, megjelenése a munkakörében elvártak szerint történik. 

 

2. Együttműködik a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű nevelő-oktató 

munkában. 

 

3. Elősegíti a gyermek iskolai szocializációját. 

 

4. Közreműködik a korrepetálásokon, egyéni foglalkozásokon. 

 

5. Biztosítja az egyéni és különleges bánásmódot. 

 

6. Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. 

 

7. Közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a 

tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 

 

8. Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében (terem 

berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.), lebonyolításában, felügyeli a 

rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségére. 

 

 

9. Gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló 

környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös 

élettér tisztasága, rendje stb.). 

 

10. Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában.  

 

11. Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát. 

 

12. Közreműködik a tanórák, az ebédeltetés és a napközis foglalkozások rendjének 

biztosításában. 
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13. Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) segít a pedagógusnak a foglalkozás 

szervezésében, lebonyolításában. 

 

14. Segíti a pedagógust a séták, kirándulások, egyéb kulturális, sport- és egészségügyi 

események lebonyolításában. 

 

15. Igény szerint egyéni gyermekkíséretet lát el. Intézményen belül (foglalkoztató termek, 

WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kíséri a tanulót. 

 

16. Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, 

tanulmányi sétákra, erdei iskolában stb. kíséri a tanuló(ka)t.  

 

17. Részt vesz, illetve önállóan is tevékenykedik a tanulók felügyeletében a tanítási idő 

után, valamint gyülekezési idő alatt. 

 

18. Tanítási órák szünetében, napközis foglalkozások befejeztével segíti a pedagógust, 

illetve önállóan látja el az ügyeleti tevékenységet. 

 

19. Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő 

helyzeteket. Lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet. Jelzi az intézkedés 

szükségességét. 

 

20. Segít az adminisztrációs munkák elvégzésében a felettesei útmutatása alapján. 

 

21. Részt vesz a munkaértekezleteken, megbeszéléseken. 

 

22. Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által megfogalmazott 

célkitűzések, a működési rend, az igazgatói utasítások és a nevelőtestületi határozatok 

betartása alapján végzi.  

 

Titoktartási kötelezettség 

 

- Felelős a munkája során tudomására jutott titkot képező információk megőrzéséért.  

- Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására.  

A munkaköri leírásban nem szereplő tevékenységeken kívül minden dolgozó köteles 

végrehajtani az igazgató, vagy megbízásából az igazgatóhelyettes utasításait - feltéve, ha azok 

nem mondanak ellent az ide vonatkozó jogszabályoknak. 

A munkaköri leírásban foglaltakat átolvasás után tudomásul veszem, azokat magamra nézve 

kötelezően elismerem. 

 

 

 

 

Ják, ……………………………………. 

 

 

 

………………………………………  PH.  ………………………………..  

      

 intézményvezető      közalkalmazott 
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Rendszergazda munkaköri leírása 

 

MUNKAVÉGZŐ NEVE:   

MUNKAKÖRE:  rendszergazda  

MUNKAVÉGZÉS HELYE:Jáki  Nagy Márton  Nyelvokta tó  Nemzet i ségi  

Ál ta lános  Iskola  

HETI MUNKAIDEJE:  40  óra  ebből  20 óra  a  J áki  Nagy Márton  Nyelvokta tó 

Nemzet iségi  Ál ta lános  Iskolában  

A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:   

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:  Szombathelyi  Tankerüle t i  

Központ  

KÖZVETLEN FELET TESE:  In tézményvezető  

A munkakör fő célkitűzése: 

Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az 

állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési- oktatási feladatainak 

alárendelve, pedagógusokkal együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

 

Folyamatos feladatai 

Általános feladatok 

 Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti 

a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

 A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 

javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. 

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

felmérésével, kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

 Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 

megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 

helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 

rendszer kiépítését. 

 Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 

nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük 

 Előkészíti az iskolai rendezvények technikai feltételeit és közreműködik azok 

lebonyolításában. 

 Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval. 

 Köteles a tanulók, azok családja, illetve az intézmény működésének tekintetében 

tudomására jutott információkat belső információkként, s azokat ennek megfelelő 

bizalmassággal kezelni. 

 Az iskola honlapját kezeli 

 

Hardver 

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

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – 

ha javítása külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére 

bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. 

 Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát. 

 Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, 

javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

 Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak a számítástechnikai 

termek és berendezések állapotáról, állagáról. 
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Szoftver 

 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

nyilvántartja.  

 Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, 

a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

 Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 

használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása is feladata. 

 Biztonsági adatmentést végez. 

 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver 

jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy 

stabilitását. 

Hálózat 

 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére. 

 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori 

állapothoz igazítja. 

 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott 

főbb lehetőségeket. 

 Új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a felhasználói jogokat 

karbantartja. 

 Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. 

 

Időszakos feladatai 

 

 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő 

rendszereket működteti, nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos 

felügyeletéről. 

 Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. 

 Anyagbeszerzés, szállítás. 

 

Titoktartási kötelezettség 

- Felelős a munkája során tudomására jutott titkot képező információk megőrzéséért.  

- Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására.  

 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által megfogalmazott 

célkitűzések, a működési rend, az igazgatói utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása 

alapján végzi.  

 

A munkaköri leírásban nem szereplő tevékenységeken kívül minden dolgozó köteles 

végrehajtani az igazgató, vagy megbízásából az igazgatóhelyettes utasításait - feltéve, ha azok 

nem mondanak ellent az ide vonatkozó jogszabályoknak. 

A munkaköri leírásban foglaltakat átolvasás után tudomásul veszem, azokat magamra nézve 

kötelezően elismerem. 

Ják, ……………………………………. 

 

………………………………………  PH.  ………………………………..  

      

 intézményvezető      közalkalmazott 



 

104 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

 

MUNKAVÉGZŐ NEVE:   

MUNKAKÖRE:  takar í tó  

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Jáki  Nagy Márton  Nyelvokta tó  Nemzet i ségi  

Ál ta lános  Iskola  

HETI MUNKAIDEJE:  40  óra  

A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:   

   

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:  Szombathelyi  Tankerüle t i  

Központ  

KÖZVETLEN FELETTESE:  In tézményvezető  

 

Az utasítást adó felettes munkakörök: 

 - Intézményvezető  

 - Intézményvezető-helyettes 

 

A munkavállaló nekik köteles jelezni a munkavégzésével kapcsolatos problémákat. 

 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. 

 

A munkakör célja: 

Az intézmény tisztántartása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, rendezett 

környezet biztosítása. 

 

Helyettesítés rendje: 

 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

  - más takarító. 

 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

  - más takarító. 

 

A munkavégzés helye: 

 az intézmény székhelye: Jáki Nagy Márton Általános Iskola  

        Ják, Szabadnép u. 29. 

 

 

A munkaterülete a következő helyiségekre terjed ki: külön beosztás szerint 

 

A takarító a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők 

irányításával látja el. 

 

 

 

A munkakör tartalma 

 

Szakmai feladatok 

 

 

I. Általános feladatok 

- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító 

- részben önálló munkával látja el, 
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- részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

- Ellátja a takarítási feladatokat. 

- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 

- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal, szülőkkel. 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 

meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa. 

 

1. Napi takarítási feladatok: 

- A folyosók tisztántartásáról napközben folyamatosan gondoskodni kell, a takarítási 

feladatokat többször is el kell végezni, ha a terület szennyezettsége indokolja. 

- A mosdók, WC-k óránkénti ellenőrzése szükség szerinti takarítása, adagolók 

feltöltése. Naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti 

azokat, szükség szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket. 

- Az iskola területén a szemét összeszedése, a belső udvar seprése. 

- Tantermek takarítása, szellőztetése 

 

2. Egyéb feladatok: 

 - Iskolatej és iskolagyümölcs átvétele, szétosztása. 

 - Iskolaudvar növényeinek öntözése. 

 - Szükség szerint levelek, s egyéb küldemények szállítása, átvétele. Kismennyiségű 

beszerzések intézése. 

 - Akvárium gondozása. 

 

 

3. Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok: 

- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégezi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását. Ezen feladatokat, a tanév naptárában található 

időpontokban utasítás nélkül, egyéb időpontokban felettes utasítása szerint ellátja. 

- A rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti 

visszaállításában. 

- Tornaterem bérlése esetén annak nyitása, ellenőrzése, zárása.  

- Nagytakarítás: bútorok lesúrolása, ablaktisztítás 

 

 

III. Egyéb feladatok 

- Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 

- Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek 

számára ne legyenek hozzáférhetőek. 

- Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt v. helyettesét arról, ha munkaterületén 

karbantartást igénylő állapotot észlel. 

- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be 

a vagyonvédelmi előírásokat, valamint gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó 

helyiség zárásáról.  

- Köteles a munkaidő alatt munkahelyén tartózkodni, azt csak engedéllyel hagyhatja el 

- Köteles a jelenléti ívet pontosan, előírásszerűen vezetni 

- Köteles a hiányzó (helyettesítendő) munkatárs feladatát igazgatói utasítás alapján 

elvégezni 
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Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. Ezen túlmenően nem 

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben 

jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos 

következménnyel járhat. 

 

 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által megfogalmazott 

célkitűzések, a működési rend, az igazgatói utasítások és a nevelőtestületi határozatok 

betartása alapján végzi.  

 

A munkaköri leírásban nem szereplő tevékenységeken kívül minden dolgozó köteles 

végrehajtani az igazgató, vagy megbízásából az igazgatóhelyettes utasításait - feltéve, ha azok 

nem mondanak ellent az ide vonatkozó jogszabályoknak. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat átolvasás után tudomásul veszem, azokat magamra nézve 

kötelezően elismerem. 

 

 

Ják, ……………………………………. 

 

 

………………………………………  PH.  ………………………………..  

      

 intézményvezető      közalkalmazott 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

 

MUNKAVÉGZŐ NEVE:   

MUNKAKÖRE:  karbantar tó  

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Jáki  Nagy Márton  Nyelvokta tó  Nemzet i ségi  

Ál ta lános  Iskola  

HETI MUNKAIDEJE:  40  óra  

A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:  

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:  Szombathelyi  Tankerüle t i  

Központ  

KÖZVETLEN FELETTESE:  In tézményvezető  

 

 

Munkakör  megnevezése:  karbantar tó  

 

Az utasítást adó felettes munkakörök: 

 - Intézményvezető  

 - Intézményvezető-helyettes 

 

 

Munkaköri feladatai: 

 

Az épület és a berendezések állagának megőrzése érdekében folyamatos ellenőrzést 

végez, az észlelt hibákat elhárítja. 

 

 

Az intézmény helyiségeiben jelentkező javítási és karbantartási munkák elvégzése. 

 

 

A karbantartási munka kiterjed az épületben lévő bútorok (székek, asztalok, szekrények, 

nyílászárók stb.) szemléltető eszközök, tornaszerek és egyéb berendezési és felszerelési 

tárgyak javítására. 

 

A karbantartási munka kiterjed még kisebb villanyszerelési, és vízszerelési munkálatokra is. 

Pl. égő, neon csere,  vízvezeték meghibásodás elhárítása stb. 

 

A karbantartási feladatok egyes esetei rendszeresen ismétlődő folyamatos munkát igényelnek. 

Ennek megfelelően a munkát úgy kell ütemezni, hogy hetente át kell vizsgálni az intézmény 

helyiségeit, a kisebb hibákat a helyszínen javítani kell. 

 

A nagyobb javítást igénylő munkákat össze kell írni, meg kell állapítani az anyagszükségletét, 

s ha a szükséges anyagok nem állnak rendelkezésre, annak beszerzésére anyagigénylést 

szükséges összeállítani és beszerezni. 

 

Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti - tűzrendészeti 

előírásokra. Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles javítani. 

 

Az iskola területének rendben tartása: fűnyírás, sövénynyírás, hóeltakarítás, udvar takarítása. 

 

A szennyvízelvezető aknák ellenőrzése, szükség esetén szivattyúzás. 

Iskolai rendezvényeket megelőzően a szükséges előkészületekben, rendezvények után a rend 

helyreállításában tevékenyen részt vesz. 
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Tűz, víz, gáz hiba észlelése esetén más jellegű munkáját abbahagyva, önállóan is köteles 

intézkedni. A hibát a felettesének haladéktalanul jelezze! 

 

Felelős: 

 

 a ráruházott feladatok szakszerű végrehajtásáért, a területén lévő berendezések, 

tárgyak állagának megóvásáért. 

 az általa használt szerszámok épségének megóvásáért felelősséggel tartozik. 

 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által megfogalmazott 

célkitűzések, a működési rend, az igazgatói utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása 

alapján végzi.  

 

Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. Ezen túlmenően nem 

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben 

jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos 

következménnyel járhat. 

 

 

A munkaköri leírásban nem szereplő tevékenységeken kívül minden dolgozó köteles 

végrehajtani az igazgató utasításait - feltéve, ha azok nem mondanak ellent az ide vonatkozó 

jogszabályoknak. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat átolvasás után tudomásul veszem, azokat magamra nézve 

kötelezően elismerem. 

 

 

Ják, ……………………………………. 

 

 

………………………………………  PH.    ………………………………..  

      

 intézményvezető      közalkalmazott 

 

 

 

  



 

109 

 

6.9. Kulcsnyilvántartási szabályzat 

Általános rendelkezések 

A Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában használatos kulcsokkal 

való visszaélések kizárása érdekében az alábbi rendelkezések lépnek életbe. A szabályzat 

hatálya kiterjed az intézmény kapuira, bejárataira és az iskola helyiségeiben használatos 

kulcsok kezelésére, használatára és nyilvántartására. 

 

A kulcsok megrendelése, nyilvántartása 

1) A kulcsok megrendeléséről az iskolatitkár gondoskodik. 

2) Az intézmény az általa használata kulcsokról nyilvántartást vezet. A kulcsok 

kezelésével, nyilvántartásával megbízott személyek az iskola karbantartója, kijelölt 

technikai személyzet, iskolatitkár. 

3) A használatára kiadott kulcsok meglétét évente ellenőrizni kell. 

4) A kulcsok használatra történő kiadása az (1. sz. melléklet) szerinti nyomtatványon 

történik. 

5)  

A kulcsok kezelése 

1) A kulcsot használó anyagi-fegyelmi és bűntetőjogi felelősséggel tartozik a rábízott 

kulcs(ok) használatáért. Ha a munkatárs elveszti a nála lévő kulcsot, köteles azt 

azonnal írásban jelezni. Az intézményvezető köteles az elvesztés körülményeit 

tisztázni, a munkavállaló felelősségét megvizsgálnia. Az újabb kulcs(ok) lemásolási 

költségei az elvesztőt terhelik. 

2) Amennyiben a munkavállaló jogviszony megszűnik, úgy a nála lévő kulcsot, köteles 

azt azonnal leadni a kulcsnyilvántartás kezelőjének. 

3) Ha a munkavállaló nem megfelelően használja a rábízott kulcso(ka)t, az intézmény 

vezetője korlátozhatja azok használatát. 

4) A kulcsok használatára vonatkozó rendelkezések 

a. Úgy kell tárolni, hogy illetéktelen személyek ne használják 

b. Az irodát utoljára elhagyó munkatárs köteles a biztonságos zárásról gondoskodni. 

5) A kulcsok bevonása: az elhasználódott, megrongálódott vagy feleslegessé vált 

kulcsokat a nyilvántartónak át kell adni. 

 

Záró Rendelkezések 

Rendelkezéseit 2021. január 25-től kell alkalmazni. 

A szabályzat módosítása az intézményvezető hatásköre. 

A rendelkezéseinek betartása valamennyi munkatársra nézve kötelező. 

 

Ják, 2021. 01. 22. 


