
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZMSZ 
 

 
 
 
 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZAT 

 
 

 
Üllés, Forráskút, Csólyospálos 

Községi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 
 
 
 

(2013.) 

 
2017.



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZMSZ 
 

2 
 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

Tartalomjegyzék 
TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................................................... 2 
I. Bevezető rész .......................................................................................................................................................... 3 

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre .............................................................................. 3 
Az intézmény alapító dokumentumában foglaltak részletezése ................................................................................. 3 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi 

Tagintézménye (Szervezeti egység kód: CA 4003) ......................................................................................................... 3 
II. A működés rendje ................................................................................................................................................. 5 

Nyitva tartás ................................................................................................................................................................ 5 
A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai felügyelet [az R. 4. § (1) bekezdésének c) pontjához] ............. 6 
Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok [az R. 4. § (1) 

bekezdésének j) pontjához] ................................................................................................................................. 8 
Pedagógiai Programmal kapcsolatos tájékoztatás meghatározása [az R. 4. § (1) bekezdésének o) pontjához] ...... 8 
Intézményi védő, óvó előírások................................................................................................................................... 8 
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők [az R. 4. § (1) bekezdésének n) pontjához] ................ 9 

III. A vezetői munka rendje ........................................................................................................................................ 9 
Az intézmény vezetése ................................................................................................................................................. 9 
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a 

szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje ........................................................................................... 10 
Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje ....................... 11 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje [az R. 4. § (1) bekezdésének b) pontjához] .............................. 11 

IV. A kapcsolattartás rendje ..................................................................................................................................... 12 
A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek ..................................................................................................... 12 
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezések .......................................................................................................... 13 
A szakmai munkaközösség együttműködésének, kapcsolattartásának rendje, részvétele pedagógusok 

munkájának segítésében ................................................................................................................................... 13 
A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és 

rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek ...................................................................... 14 
Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje [az R. 4. § (2) 

bekezdésének d) pontjához] .............................................................................................................................. 14 
A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja [az R. 4. § (1) bekezdésének i) pontjához] ............................... 15 
A vezetők és az intézményi tanács, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái és rendje [az R. 4. § (1) 

bekezdésének g) pontjához] .............................................................................................................................. 15 
A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga [az R. 4. § (1) bekezdésének p) pontjához] .............................. 16 
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje [az R. 4. § (1) bekezdésének l) pontjához] ........................ 16 
A pedagógiai szakszolgálatokkal és pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás rendje és formái .. 17 

V. Eljárásrendek ...................................................................................................................................................... 17 
A tanulóval szemben lefolyatásra kerülő fegyelmi eljárás rendje [az R. 4. § (1) bekezdésének q) pontjához] ...... 17 
[az R. 4. § (1) bekezdésének r) és s) pontjához] ....................................................................................................... 19 
Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei [az R. 4. § (2) bekezdésének a) pontjához] ................ 19 
Az iskolai könyvtár működési rendje [az R. 4. § (2) bekezdésének g) pontjához] ................................................... 20 
Tankönyvkölcsönzés, tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás ........................................................................ 20 
Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendje [a köznevelési tv. 41-44§] ............................................................ 22 
Intézményi alapdokumentumok és belső szabályzatok [az R. 82. § (1), (2), (3), (4) bekezdéséhez] ....................... 22 
Hiányzó pedagógus helyettesítésének rendje ........................................................................................................... 22 
Hatálybalépés ............................................................................................................................................................ 23 
Mellékletek jegyzéke ................................................................................................................................................. 23 

Diákönkormányzat véleménye: ..................................................................................................................................... 24 
Diákönkormányzat véleménye: ..................................................................................................................................... 24 
Szülői Munkaközösség véleménye: .............................................................................................................................. 25 

 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZMSZ 
 

3 
 

 

 

I. Bevezető rész 

 
A köznevelési törvény 25. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Üllés, Forrás-

kút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 
a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadja el: 

 

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre 

1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsola-
taira vonatkozóan szabályozza 

a) mindazokat a kérdéseket, amelyeket a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-
vábbiakban: köznevelési törvény), a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.), az államháztartás működési rend-
jéről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Ámr.) és egyéb jogszabályok e sza-
bályzat szabályozási körébe utalnak, továbbá 

b) a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet 
jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabá-
lyozni. 

2. E szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az intézmény dolgozóira, tanulóira és mind-
azokra a személyekre, akik belépnek az intézménybe. 

 

Az intézmény alapító dokumentumában foglaltak részletezése 

3. Az intézmény neve: Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (Szervezeti egység kód: CA 4001) 

4. Az intézmény székhelye: 6793 Forráskút, Jókai utca 32. 

5. Az intézmény tagintézményei: 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Fontos Sándor Tagintézménye (Szervezeti egység kód: CA 4002) 
6794 Üllés, Dorozsmai út 53. 

 Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor Tag-
intézménye Radnai utcai Telephelye (Szervezeti egység kód: CA 4004) 
6794 Üllés, Radnai utca 2. 
 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Csólyospálosi Tagintézménye (Szervezeti egység kód: CA 4003) 
6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 58. 

6. Az intézmény fenntartója: 

Szegedi Tankerületi Központ  

6726 Szeged Bal fasor 17-21. 

7. Az intézmény OM azonosítója: 201209 

8. Az intézmény feladatait az alapdokumentumában megfogalmazottak szerint látja el. 
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      SZEGEDI TANKERÜLETIKÖZPONT 

 
INTÉZMÉNYI TANÁCS 

TAGINTÉZMÉNYI 
SZÜLŐI SZERVEZETEK 

DIÁKÖNKORMÁNYZATOK 

INTÉZMÉNYI KÖZALKALMA-
ZOTTI TANÁCS 

SZAKSZERVEZET 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES (FORRÁSKÚT) 

ÁLTALÁNOS HELYETTES 1 

(ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS FELELŐSE) 

ÜLLÉS, FORRÁSKÚT, CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÁL-
TALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

FORRÁSKÚT 
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSÉGEK 

ISKOLATITKÁR 
TECHNIKAI DOLGOZÓK 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ 
(Csólyospálos) 

ÁLTALÁNOS HELYETTES 3. 

ÜLLÉS, FORRÁSKÚT, CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE 
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSÉGEK 

ISKOLATITKÁR 
TECHNIKAI DOLGOZÓK 
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II. A működés rendje 

Nyitva tartás 
[az R. 4. § (1) bekezdésének a) pontjához] 

10. Az iskola munkanapokon hétfőtől péntekig  
Üllésen: 700 órától 1800 óráig 

 Forráskúton: 600 órától 1800 óráig  
 Csólyospáloson: 630 órától 1700 óráig tart nyitva. 

A tanítási szünetek alatt az iskolában a nyitva tartás szünetel. Indokolt esetben az intézményve-
zető ettől eltérő nyitva tartást is megállapíthat. 

11. A tanítási órákat: 
Üllésen: 755 és1325 között, az iskolaotthoni órák 1500 óráig 
Forráskúton: 800 és 1325 között 

Csólyospáloson: 800 és 1430 között az iskola nyitvatartási ideje alatt kell megszervezni. 
A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások hossza 45 perc, az óraközi szünetek hosszát és 

a csengetési rendet a házirend tartalmazza. Indokolt esetben az intézményvezető ettől eltérő 
tanítási- és munkarendet is megállapíthat. 

Délutáni foglalkozások időbeosztása az iskolában: 

 A tanítás befejezése után kezdődnek a délutáni foglalkozások, melyek megszervezése a 
szülői kérések, felmérések, kérelmek alapján történik, általában 45 perces foglalkozások, 
a napközis, tanulószobai foglalkozások 60 percesek, a művészeti oktatásban az egyéni 
hangszeres foglalkozások 30 percesek, kezdési időpontjaikat a foglalkozások vezetői ha-
tározzak meg az intézmény vezetésével egyeztetve 

 Az iskolában 16 és 17 óra között felügyeletet biztosítunk. 
 A tanítás befejezése után az engedéllyel rendelkező tanulók elhagyják az iskola épüle-

tét, a menzás, napközis tanulók megebédelnek. 

12. Az iskola dolgozóinak munkarendjét kollektív szerződés hiányában az iskola intézményve-
zetője, tagintézmény-vezetője határozza meg. 

13. Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárnál a nyitva tartási idő 
alatt 730-tól 1530-ig történik. Tanítási szünetek alatt az intézményben irodai ügyelet csak kije-
lölt napokon működik. Az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézményvezető állapítja meg. 

14. A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézmény kifüggesztéssel nyilvá-
nosságra hozza. 

15. A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt az intézmény intézményvezetője és 
intézményvezetőhelyettesei közül legalább egy személy, vagy a helyettesítésüket a szerve-
zeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint ellátó dolgozó az 
intézményben tartózkodik. 

16. A nyitva tartás a székhelyen és a tagintézményekben, telephelyen megegyezik. Az intéz-
mény épületeit, helyiségeit, eszközeit, berendezését és felszereléseit rendeltetésüknek meg-
felelően kell használni. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus vagy a 
nevelő oktató munkát segítő alkalmazott felügyeletével használhatják. A tanulók helyiségek-
ben történő közvetlen felügyelet alatti és felügyelet nélküli időszakait és területeit a Házirend 
szabályozza. 

17. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a nyitva tartás kér-
désében az Intézményi Tanácsot egyetértési jog illeti meg. 
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A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai felügyelet 
[az R. 4. § (1) bekezdésének c) pontjához] 

18. Az intézménybe belépni, az intézményben tartózkodni portai szolgálat hiányában, az iskola 
dolgozóinál történő bejelentkezéssel lehet. Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek 
csak hivatalos ügyintézés, látogatás, tanfolyam, sport rendezvény céljából léphetnek az iskola 
területére és csak az ügyintézés, látogatás idejéig tartózkodhatnak az iskola területén. Külső 
személyek még hivatalos ügyintézés keretében sem zavarhatják a tanítási órákat, foglalkozá-
sokat. A jogviszonyban nem állók kötelesek betartani az iskola belső szabályzataiban megha-
tározott elvárásokat. 

19. Az intézmény bejáratait és az intézmény udvarára nyíló ajtókat a vagyonvédelem biztosí-
tása érdekében zárni kell, amennyiben dolgozó nem tartózkodik az intézményben. 

20. Az intézmény épületeiben az iskola dolgozóin és tanulóin, továbbá az itt szervezett rendez-
vények meghívottain kívül mások csak ügyintézés céljából vagy az intézménnyel fennálló bér-
leti szerződés alapján, az abban meghatározott időben és helyen tartózkodhatnak. Az intéz-
mény nyitva tartása (18 óra) utáni időszakban a településen működő civil szervezetek külön 
engedéllyel (tagintézmény – vezetői és fenntartói) a SZMSZ és külön megállapodás előírásai-
nak szigorú betartásával használhatják az intézmény helyiségeit. 

 
21. Az iskola tanulóinak, dolgozóinak és mindazoknak, akik belépnek az iskola 

területére kötelessége 

a) az iskola épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, má-
sok tulajdonának megóvása és védelme, 

b) az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése, 

c) a tűz- és balesetvédelemi előírások betartása, 

d) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok rájuk vonatkozó 
előírásainak betartása. 

22. Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit – a pedagógus által írásban, megőr-
zésre átvett eszközök kivételével – az épületből kivinni csak az intézményvezető engedélyével, 
átvételi elismervény ellenében lehet. 

23. Az iskolában tanítási napokon 730
 órától az utolsó órarendi órát megelőző óraközi szünet 

végéig, az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábí-
zott épület- vagy udvarrészben a házirend alapján, a tanulók magatartását, az épületek rend-
jének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni, szükség 
esetén haladéktalanul intézkedni. 

24. Az intézményre vonatkozóan ügyeleti beosztás készül. Amennyiben bármely ok miatt az 
ügyeleti beosztástól eltérő személy lát el ügyeletet és a felelős személye vitatott ennek bizo-
nyítása az eredeti beosztásban szereplő személy feladata, amennyiben ez nem lehetséges a 
beosztást készítő intézményvezetőhelyettes, munkaközösség-vezető feladata. 

25. A Házirendben meghatározott tantermeket és egyéb helyiségeket a mosdók kivételével a 
vagyon- és balesetvédelem biztosítása érdekében zárni kell. A tantermet a foglalkozást tartó 
tanár nyitja ki és zárja be. A Házirendben meghatározott termekben/csoportszobákban a ta-
nulók csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak. 
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26. Ha a tanuló a Házirendben meghatározott érkezési időnél, az intézmény dolgozója a foglal-
kozások kezdési időpontját megelőzően 15 percnél később érkezik az intézménybe, elkésett. 
A késve érkező dolgozókról, amennyiben van ilyen, az illetékes intézményvezetőhelyettes, 

 

a tagintézmény-vezető feljegyzést készít és átadja azt az intézményvezetőnek. A késve érkező 
tanulókról az ügyeletes tanulók jelentését is meghallgatva az ügyeletes pedagógus tesz jelen-
tést az osztályfőnöknek, aki intézkedik a Házirend szabályainak megfelelően. A tanulók peda-
gógiai felügyeletét az intézmény az iskolába érkezéstől az órarendi órák befejezéséig az óra-
közi szünetek alatt és a tanórákon az alábbiak szerint biztosítja: 

e) a tanulók felügyelete a folyosókon és az udvaron az óraközi szünetek alatt az ügyeletes neve-
lők kötelessége; 

f) ha a tanuló nem jelenik meg a tanórán vagy elkésik, továbbá ha a tanóráról engedély nélkül 
távozik, a pedagógus megteszi a Házirendben előírt intézkedéseket; 

g) ha a tanuló az órarendi órák befejezése előtt engedély nélkül távozik az intézményből, az ő 
felügyeletét ellátó pedagógus figyelmezteti a távozás következményeire. A figyelmeztetés el-
lenére távozni szándékozó tanuló távozását alsó tagozatban megakadályozza, és azonnal ér-
tesíti a felelős vezetőt, valamint a szülőt. Felső tagozatban a figyelmeztetés után elkéri az 
ellenőrzőt és az önkényes távozás után haladéktalanul értesíti a felelős vezetőt és a szülőt. 

h) Ha a tanuló nem jelenik meg a tanórán, a mulasztást a szaktanár bejegyzi a naplóba. Ha a 
tanuló becsengetés után megérkezik a foglalkozás helyszínére, elkésett az óráról. A késést a 
szaktanár bejegyzi a naplóba, a távolmaradás idejét beírja percekben kifejezve. Az elkéső ta-
nuló nem zárható ki a tanóráról. 

27. A késések idejét össze kell adni. Amikor ez az idő eléri a negyvenöt percet, igazolt vagy 
igazolatlan órának minősül. 

28. Az iskolán kívül szervezett órarendi foglalkozások esetén az iskolai tanórákra vonatkozó 
rendelkezéseket és a Házirend szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a pedagógiai 
felügyelet a tanórát megelőző és az azt követő óraközi szünetekre csak abban az esetben 
terjed ki, ha az iskola és a foglalkozás helyszíne közötti közlekedés a foglalkozást tartó tanár 
által előre bejelentett, szervezett formában történik. Amennyiben a külső helyszín foglalko-
zásaira történő eljutás a szülő felelősségére és költségére történik, a feltételek ismertetése 
után, rendszeres foglalkozás esetén annak indítása előtt egyszer, alkalmankénti foglalkozás 
esetén mindegyik előtt a szülő egyetértését be kell szerezni. 

29. Az órarendi órák befejezése után az intézmény a tanórán kívüli foglalkozásokon biztosít 
pedagógiai felügyeletet a tanulóknak. A tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt a tanuló fel-
ügyeletét a foglalkozást tartó pedagógus látja el. Ha a tanuló nem jelenik meg a tanórán kívüli 
foglalkozáson vagy elkésik, továbbá ha a foglalkozásról engedély nélkül távozik, a szaktanár 
megteszi a házirendben előírt intézkedéseket. 

30. Az iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét az osztályfőnökök és az őket segítő, kü-
lön beosztás szerint ügyeleti teendőket ellátó pedagógusok biztosítják. 

31. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a belépés és bent 
tartózkodás rendje kérdésében az Intézményi Tanácsot és a Szülői Szervezetet egyetértési 
jog illeti meg. 
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Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
[az R. 4. § (1) bekezdésének j) pontjához] 

32. Az intézmény arculatát tükröző hagyományrendszert a pedagógiai prog-
ram tagintézményenként rögzíti. 

33. Az iskolai ünnepségeken ünnepi öltözetben kell megjelenni. Az öltözettel kapcsolatos sza-
bályokat a Házirend tartalmazza. 

34. Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények időpontját a tanév rendje alapján 
az éves munkaterv határozza meg. A rendezvények szervezésével, az ünnepi műsor össze-
állításával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a felelősök megnevezésével a mun-
katerv határozza meg. 

 

35. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor az ünnepélyek, meg-
emlékezések rendje és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok kérdésében az iskolai 
diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 

 

Pedagógiai Programmal kapcsolatos tájékoztatás meghatáro-
zása [az R. 4. § (1) bekezdésének o) pontjához] 

36. A pedagógiai program nyilvános az intézmény honlapján, a könyvtárban vagy az intézmény-
vezető, tagintézményvezetők irodájában megtekinthető. 

37. A pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatást az intézmény intézményvezetője vagy 
helyettesei az intézmény honlapján meghirdetett fogadóórájuk időpontjában vagy előre 
egyeztetett időpontban nyújtanak. 

38. Az egyes tantárgyak helyi tantervével kapcsolatos kérdésekben a szaktanár is tájékoztat-
hatja az érintettet. 

 

Intézményi védő, óvó előírások 
[az R. 4. § (1) bekezdésének m) pontjához és a 4 § (4) bekezdéséhez] 

39. Köznevelési intézmény egész területén tilos a dohányzás. 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes sza-
bályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény 3§ 4) a (2) 
bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzó-
hely köznevelési intézményben. 

40. A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalko-
zásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a szorgalmi 
idő megkezdésekor, valamint szükség szerint a tanórai, tanórán kívüli foglalkozás során, iskolai 
rendezvény előtt életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismer-
tetés a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint iskolai rendezvény előtt az osztályfőnök, tan-
órai és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus kötelessége. Az ismertetés 
tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

41. Az iskolába – ha van szabvány – csak ennek megfelelő eszközök és felszerelések vihetők
 be. A pedagógus – az iskola szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meg-
határozott védő óvó előírások figyelembevételével – viheti be az iskolai foglalkozásokra az 
általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

42. A tanuló az iskolában számítógépet és a nevelő-oktató munkához szükséges egyéb eszközt, 
berendezést csak a szaktanár felügyeletével használhat. A szaktanár felügyelete mellett sem 
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használható azonban olyan eszköz, berendezés, amelyet jogszabály vagy az eszköz, berende-
zés használati utasítása veszélyesnek minősít. 

43. Tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus, óraközi szünetek-
ben és iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét ellátó pedagógus felelős a tűz- és bal-
esetvédelmi előírások betartatásáért. 

44. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor az intézményi védő, 
óvó előírások kérdésében az Intézményi Tanácsot egyetértési jog illeti meg. 

45. A gyermekbalesetek bekövetkeztekor a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169 § szerint já-
runk el. 

 
 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
[az R. 4. § (1) bekezdésének n) pontjához] 

 

46. Tűz esetén az intézmény tűzvédelmi szabályzata, tanulói baleset, illetve munkabaleset 
esetén az intézmény munkavédelmi szabályzata határozza meg a szükséges teendőket. 

47. Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 
vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal be-
jelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy az iskolatitkárnak. Az értesített 
vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köte-
les elrendelni a bombariadót. 

48. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet fogadó munkavállaló 
törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több 
tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban. 

49. Bombariadó esetén az épület kiürítésére, a tanulók felügyeletére a Tűzvédelmi szabályzat 
előírásait kell alkalmazni. 

50. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 
tartózkodni tilos! 

 

III. A vezetői munka rendje 

Az intézmény vezetése 
[a köznevelési törvény 68–71. §-ához] 

51. Az intézmény szakmai tekintetben önálló, szervezetével és működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

52. Az intézmény élén intézményvezető áll, az intézményvezetés tagjai az intézményvezető, 
a tagintézményvezetők és az intézményvezetőhelyettes. 

53. Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takaré-
kos gazdálkodásért és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. 

54. Az intézményvezető munkaköri leírását jogszabályban foglalt rendelkezések alapján a 
fenntartó határozza meg. Az intézmény egyéb alkalmazottainak munkaköri leírását jogsza-
bályban és a szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések alapján az intéz-
ményvezető határozza meg. 



 Üllés, Forráskút, Csólyospálos K özségi Általános Iskola és Alapfokú Műv é szeti Iskola SZMSZ 
 

10  

55. Az intézményvezető helyettesei: (1) az alapfokú művészetoktatásért is felelős intézmény-
vezető-helyettes Forráskúton, (2) a tagintézményvezető (Fontos Sándor Tagintézmény). és a 
(3) tagintézményvezető (Csólyospálosi Tagintézmény). Az intézményvezetőhelyettes és a 
tagintézményvezetők az e szabályzat melléklete szerint megállapított munkaköri leírás, mun-
kamegosztás és helyettesítési rend szerint látják el vezetői feladataikat. 

56. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása: Az intézmény által kibocsátott dokumentu-
moknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intéz-
ményvezető jogosult. 

Tagintézményi szintű cégszerű aláírás: tagintézmény–vezető aláírásával és az intézmény pecsét-
jével érvényes. 
A tagintézmény-vezető aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével 
kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett szakmai intézkedésekre, a tanügyigazgatás kö-
rébe tartozó ügyekre terjed ki. 
Saját területén aláírási joga van az iskolatitkárnak is: postai küldemények, szállítmányok átvéte-
lekor. 
 

 

A tagintézményi bélyegzők használatára jogosultak: 
a. tagintézmény - vezető 
b. munkaközösség vezető 
c. ügyeletes vezetői feladattal megbízott munkatársak 
d. iskolatitkár 
e. osztályfőnökök (törzslapok és bizonyítványok írásakor, naplók, anyakönyvek ellenőrzők 

hitelesítése esetén). 
A tagintézmény - vezető által aláírt leveleket az iskola fejlécével, aláírása mellett az iskola körbé-
lyegzőjét kell használni. A tagintézmény bélyegző – lenyomatát az szakmai alapdokumentumban 
meghatározott nevekkel és címekkel kell elkészíteni. 
Az iskola tagintézményében keltezett leveleket a tagintézményt egyértelműen azonosító fejbé-
lyegzővel kell ellátni, míg a tagintézmény-vezető aláírása mellett a tagintézmény körbélyegzőjét 
kell használni. 
Használaton kívül a pecséteket el kell zárni. 

 
57. Az intézmény pedagógusai munkájukat a köznevelési törvényben, az intézmény pedagó-

giai programjában, e szabályzatban, a házirendben, valamint a munkaköri leírásukban foglalt 
rendelkezések szerint végzik. 

 
58. A nem pedagógus alkalmazottak feladat- és munkakörét – jogszabály eltérő rendelkezése 

hiányában – az intézményvezető az alkalmazott munkaköri leírásában határozza meg. 
 
 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők kö-
zötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

[az R. 4. § (1) bekezdésének e) pontjához] 

59. A nevelőtestületet az intézményvezető vezeti, az intézményvezetőhelyettes és a tagintéz-
ményvezetők közreműködésével előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, 
megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat. 

 
60. A pedagógusok nevelő-oktató munkáját és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkal-
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mazottak munkáját az intézményvezető az intézményvezetőhelyettessel és a tagintézmény-
vezetők megosztva irányítják és ellenőrzik. 

 
61. Az intézményvezető akadályoztatása esetén jogkörét az általános intézményvezetőhe-

lyettesek gyakorolják a meghatározott sorrendben. A tagintézményvezetők és az intézmény-
vezetőhelyettes egymást kölcsönösen helyettesítik. 

 
62. Bármely közalkalmazott köteles vezetői feladatokat ellátni, ha a vezetők akadályoztatása 

esetén ezzel szóban vagy írásban megbízzák. Vezetői feladatokat ellátó személy – amennyi-
ben iskolával tanulói jogviszonyban álló gyermek tartózkodik az intézményben – addig nem 
hagyhatja el az intézményt, míg jogkörét egyértelműen, névhez kötve át nem adta más köz-
alkalmazottnak. 

 

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyette-
sítés rendje 

[az R. 4. § (1) bekezdésének f) pontjához] 

63. Az intézményvezetőt az általános intézményvezetőhelyettes helyettesíti. Akadályoztatása 
esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat az intézményvezető vagy az intézményvezető-
helyettes által kijelölt pedagógus látja el. Ha a vezető helyettesítését nem tudták kijelölni, ak-
kor a vezetők helyettesítését az intézményben tartózkodó pedagógusok közül az idősebb köz-
alkalmazott vagy munkaközösség vezető látja el. Amennyiben pedagógus nem tartózkodik az 
intézményben az idősebb közalkalmazott látja el. 

 
64. A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény bizton-

ságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az intézményvezető eltérő írásbeli in-
tézkedésének hiányában – az intézmény működésével, a tanulók biztonságának megóvásával 
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 
65. A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése 

után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje [az 
R. 4. § (1) bekezdésének b) pontjához] 

66. A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében meghatározott 
ellenőrzési terve szerint az iskola intézményvezetője, intézményvezetőhelyettesek végzik, 
munkájukat a szakmai munkaközösségek-vezetői segítik. A pedagógiai munka belső ellenőrzé-
sének az intézményben alkalmazott módszerei: 

 a haladási napló, osztályozó napló vezetésének tartalmi ellenőrzése; 
 óralátogatás során minőségi ellenőrzés; 
 foglalkozások megtartásának formai ellenőrzése. 
 tématervek, munkatervek tartalmi ellenőrzése 
 munkaköri leírásban szereplő feladatok teljesítésének ellenőrzése 
 Az ellenőrzés szempontjai: 
 a haladási napló, az osztályozó napló vezetése és tartalma megfelel-e a pedagógiai prog-

ramban, a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógus munkaköri leírásában, a há-
zirendben, egyéb belső szabályzatban, vezetői utasításban meghatározott feltételeknek; 

 a tanóra vezetése és tartalma megfelel-e az általános pedagógiai és a szaktárgyra 
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vonatkozó speciális szakmai, módszertani követelményeknek; 
 az oktatott tananyag megfelel-e a helyi tantervnek, az előrehaladás megfelel-e a 

pedagógiai követelményeknek; 
 a foglalkozások kezdése, lefolyása, befejezése megfelel-e a jogszabályban, a szervezeti és 

működési szabályzatban, házirendben, egyéb belső szabályzatokban, a pedagógus 
munkaköri leírásában, vezetői utasításban meghatározott feltételeknek. 

 tématervek, munkatervek pedagógiai programmal való megfelelése 

 a pedagógusra vonatkozó ügyeleti beosztásainak teljesítése 

67. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az intézményvezető hala-
déktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

IV. A kapcsolattartás rendje 

IV.1. A belső kapcsolattartás 
 

A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 

68. Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely a 
köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy vélemé-
nyezési jogot gyakorol. A nevelőtestület értekezleteit az intézményvezető, tagintézmény- ve-
zető vezeti. 

69. Az intézmény nevelőtestületének tagjai: a pedagógusok. 

70. A nevelőtestület az éves munkatervben rögzítettek illetve ezen felül szükség szerint ülése-
zik az alábbiak szerint: 

 

a) A tanévnyitó, a félévi és a tanév végi nevelőtestületi értekezletek időpontját a tanév rendjéhez 
igazodva, a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

b) A félévi és év végi osztályozó értekezletekre tagintézményi szinten kerül sor, időpontját az éves 
munkaterv határozza meg. 

c) Havi rendszerességgel munkaértekezleteket tart az intézmény. 

d) Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet vagy rendkívüli munkaértekezletet – az értekezlet na-
pirendjének és időpontjának egyidejű meghatározása mellett – az intézményvezető, tagintéz-
mény-vezető hívhat össze, ha az intézmény feladatainak ellátása szükségessé teszi, vagy ha a 
nevelőtestület egyharmada kezdeményezi. 

71. A nevelőtestület értekezleteire fenntartott időpontot az éves munkaterv tartalmazza, erre 
az időpontra sem tanórai, sem rendszeres tanórán kívüli foglalkozás nem szervezhető. A ne-
velőtestület értekezletei indokolt esetben, más időpontban is összehívhatók. 

72. A nevelőtestületi értekezleteken és a munkaértekezleteken a részvétel a nevelőtestület 
minden tagja számára kötelező. Igazolt hiányzás esetén a hiányzó pedagógus visszaérkezését 
követően haladéktalanul köteles tájékozódni az értekezleten elhangzottakról és ezt aláírásával 
igazolni kell a jelenléti ív megjegyzés rovatában. 

73. A nevelőtestület – ha jogszabály másként nem rendelkezik – akkor határozatképes, ha tag-
jainak legalább ötven százaléka részt vesz a határozathozatalban. 

74. A nevelőtestület döntéseit nevelőtestületi értekezleten – ha jogszabály másként nem ren-
delkezik – nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást akkor lehet elrendelni, ha 
azt jogszabály előírja, vagy állásfoglalást igénylő személyi ügyben az érintett kéri. 
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75. Alkalmazotti értekezletet kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés el-
döntésére a nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel. Az alkalmazotti 
értekezletre – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a nevelőtestületi értekezletre vonat-
kozó szabályokat kell alkalmazni. 

76. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezését, szervezését és ellenőrzését szak-
mai, módszertani kérdésekben az intézmény pedagógusaiból létrehozott szakmai munkakö-
zösségek segítik. A szakmai munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének 
elfogadásáról. 

77. Az intézményben a következő szakmai munkaközösségek működnek: 

a) Forráskút – alsós munkaközösség 
b) Forráskút – felsős munkaközösség 
c) Csólyospálos – alsós munkaközösség 
d) Csólyospálos – felsős munkaközösség  

 

e) Üllés – osztályfőnöki munkaközösség 1-4. 
f) Üllés - Üllés természettudományi (1-4) munkaközösség 
g) Üllés - matematika (5-8) munkaközösség 
h) Üllés természettudományi (5-8) munkaközösség 

78. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség javaslata alapján az intézményvezető bízza 
meg legfeljebb öt tanévre. A munkaközösség vezetője felelős a tervezéshez, szervezéshez és 
ellenőrzéshez nyújtott szakmai, módszertani támogatás szakszerűségéért. 

 
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásá-

val megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 
[az R. 4. § (1) bekezdésének h) pontjához és a 70. § (2) bekezdéséhez] 

79. A nevelőtestület döntési jogkörét a tanuló magasabb évfolyamra lépésének és – jogszabály-
ban meghatározott esetben – osztályzatának megállapításakor az osztályban tanító tanárok 
értekezlete (osztályozó értekezlet) gyakorolja. 

80. Az osztályozó értekezletet az érintett tagintézményvezető v a g y intézményvezetőhelyettes 
vezeti, akik az osztályozó értekezletet követő nevelőtestületi értekezleten beszámolnak az osz-
tályozó értekezleten hozott döntésekről a nevelőtestületnek. 

81. Az osztályozó értekezlet átruházott jogkörét nem adhatja tovább. Az osztályozó értekezle-
ten hozott döntésekre egyébként a nevelőtestületi döntésekre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 

82. A nevelőtestület vizsgahalasztás engedélyezésére vonatkozó jogkörét az intézményvezető 
gyakorolja, aki a félévi és a tanév végi értekezleteken beszámol az e jogkörében hozott dönté-
sekről. 

 

A szakmai munkaközösség együttműködésének, kapcsolattartásának rendje, részvétele 
pedagógusok munkájának segítésében 

[az R. 4. § (1) bekezdésének k) pontjához] 

83. A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkakö-
zösséget. A szakmai munkaközösség létrehozását intézményvezető engedélyezheti annak fi-
gyelembevételével, hogy egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkakö-
zösség hozható létre. 

84. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának 
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irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figye-
lembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

85. A szakmai munkaközösség éves munkaterve alapján végzi munkáját, melynek elkészítésé-
ért a munkaközösség vezetője felel. 

86. A szakmai munkaközösségi értekezletet évente minimum három alkalommal kell szervezni. 

87. A szakmai munkaközösség vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben részt vesz. A 
szakmai munkaközösség tagjai számára az intézményvezetővel egyetértésben az éves munka-
tervében határozza meg a nevelőoktató munkájukkal kapcsolatos szakmai segítségnyújtás 
módját. 

88. Azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. 

89. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véle-
ményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

 
 

A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kap-
csolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

[az R. 4. § (2) bekezdésének c) pontjához] 

90. Az intézmény diákönkormányzatának legfőbb szerve a Diáktanács, amely osztályonként 
azonos számú diákképviselőből áll. A diákképviselőket az osztályok tanévenként, osztályfő-
nöki órán, egy évre választják meg. A tisztségviselők visszahívhatók. 

91. A Diáktanács titkárt és tisztségviselőket választ, dönt saját működéséről. A Diáktanácsot 
a titkára képviseli. 

92. A diákönkormányzatot segítő pedagógus részt vesz a Diáktanács ülésein, koordinálja, se-
gíti, a diákönkormányzat munkáját. 

93. A Diáktanács ülésein és az évi rendes Diákközgyűlésen az iskola intézményvezetője sze-
mélyesen vagy a segítő pedagóguson keresztül rendszeresen tájékoztatja a Diáktanácsot a 
tanulókat érintő kérdésekről. 

94. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola he-
lyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

 

95. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a diák- önkormány-
zati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás kérdésében a 
diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

 

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 
[az R. 4. § (2) bekezdésének d) pontjához] 

96. Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a jogszabályban előírt kötelező heti 
testnevelés órákon és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja. 

97. A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör és a tömegsport keretében kell 
megszervezni. Ezeken a foglalkozásokon az iskola minden tanulója jogosult részt venni a 
tanév eleji regisztrációt követően. 

98. A tömegsport foglalkozásokon az iskola biztosítja, hogy a tanulók testnevelő tanár fel-
ügyelete mellett valamennyi tanítási napon, amennyiben az intézmény nyitvatartása ezt le-
hetővé teszi az éves munkaterv szerinti beosztás alapján igénybe tudják venni a tornatermet, 
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vagy jó idő esetén a sportudvart. 

99. Az iskolai diáksportkör saját önkormányzattal rendelkezik, évente egyszer küldöttgyűlés ke-
retében elnököt és tisztségviselőket választ, dönt saját működéséről. A diáksportkört az el-
nök képviseli. Munkájukat segítő pedagógus koordinálja. 

100. Az intézmény részéről az iskolai sportkörben 1 fő pedagógus közreműködik. 

101. az iskolai sportkör közgyűlése által a lehetőségek és adottságok figyelembevételével meg-
határozott sportágakban a foglalkozásokat felnőtt vezető irányításával kell megtartani. 

102. Iskolai sportkör (CSDSZSE - Csólyospálos) 
Az iskolai sportegyesület a tanulók szabadidős tevékenységének szervezésére, a mozgás, a sport 

megszerettetésére és versenyeztetésére alakult. Az iskola sportegyesület önálló alapszabály 
alapján működik, az egyesület tagjainak nyújt lehelőséget sportolásra. 

Az  intézmény - egyesület, iskolavezetés és  egyesület kapcsolatát részletesebben az 
együttműködési megállapodás tartalmazza, melyet (tan)évente a felek felülvizsgálnak. 

A kapcsolattartás rendje: szükség szerinti egyeztető megbeszélések, de évente legalább 2 alka-
lommal: 

- következő tanév előkészítésekor 
- költségvetési év indításakor 

103. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a mindennapi test-
edzés formái, továbbá az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás 
formái és rendje kérdésében a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 

IV.2. A külső kapcsolattartás rendje 
A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

[az R. 4. § (1) bekezdésének i) pontjához] 

104. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval a kapcsolattartás az intézményve-
zető feladata. A kapcsolattartásban közreműködnek a tagintézményvezetők és az intézmény-
vezetőhelyettes továbbá az ügyek meghatározott körében az iskolatitkárok. 

105. Az intézmény támogatására létrejött alapítványok esetén a kapcsolattartás formáját és 
módját az alapítványok alapító okirata határozza meg. 

106. Az intézmény jogszabályban előírt kapcsolatot tart a szülői szervezetekkel, az intézményi 
tanáccsal. 

107. Az intézmény jogszabályban előírt kapcsolatot tart fenn a pedagógiai szakszolgálattal, a pe-
dagógiai szakmai szolgáltatókkal, a gyermekjóléti szolgálattal és az iskola- egészségügyi ellá-
tást biztosító egészségügyi szolgáltatóval. A kapcsolattartás az intézményvezető és a tagintéz-
ményvezetők valamint az intézményvezetőhelyettes feladata, a kapcsolattartásban közremű-
ködnek a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök és a fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok 
is. 

108. A felsoroltakon kívül további intézményi kapcsolatok felvételéhez és fenntartásához neve-
lőtestületi döntés szükséges, amely meghatározza a kapcsolat formáját és módját. 

 

A vezetők és az intézményi tanács, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái és rendje 
[az R. 4. § (1) bekezdésének g) pontjához] 

109. Az iskolai szülői szervezetet az osztályok szülői közösségei alkotják. Az iskolai szülői szerve-
zet döntéshozó testülete az iskolai szülői munkaközösség, amelybe az osztályok szülői közös-
ségei osztályonként azonos számú szülőt delegálnak. Az iskolai szülői munkaközösség delegált 
tagjainak megbízása visszavonásig érvényes. Az iskolai szülői munkaközösség dönt működési 
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rendjéről, munkaprogramjáról, elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról. 

110. Az intézményvezető, tagintézmény-vezető szülői értekezleteken rendszeresen tájékoztatja 
az iskolai szülői munkaközösséget az osztályfőnökökön keresztül a pedagógiai munka aktuális 
kérdéseiről, a szülői értekezletek közötti időben szükség szerint tájékoztatja az iskolai szülői 
munkaközösség elnökét az iskolai szülői munkaközösség döntését igénylő kérdésekről. 

111. Az iskolában a nevelő és oktató munka segítésére, a nevelőtestület, a szülők, a tanulók és 
az intézményfenntartó együttműködésének előmozdítására intézményi tanács működik. Az 
intézményi tanács delegált tagjainak megbízása visszavonásig érvényes. Az intézményi tanács 
dönt működési rendjéről, üléseinek időpontjáról, munkaprogramjáról, elnökének és tisztség-
viselőinek megválasztásáról. 

112. Az intézményvezető, tagintézmény-vezető rendszeresen tájékoztatja az intézményi taná-
csot a pedagógiai munka aktuális kérdéseiről, felkérésre személyesen, egyébként a tantestü-
leti delegált tagokon keresztül. Az ülések közötti időben szükség szerint tájékoztatja az intéz-
ményi tanács elnökét az intézményi tanács döntését igénylő kérdésekről. 

113. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a vezetők és az intéz-
ményi tanács, valamint az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás kérdésében az intéz-
ményi tanácsot egyetértési jog illeti meg 

A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga 

[az R. 4. § (1) bekezdésének p) pontjához] 

114. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a peda-
gógiai munka eredményességét. 

115. A szülői szervezet a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben véleményt 
nyilváníthat, tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tar-
tozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület érte-
kezletein. 

116. A Szülői Szervezet döntési jogkörébe tartozik a képviseletében eljáró személyek megvá-
lasztása, a szülők körében társadalmi jellegű munka szervezése, önállóan dönt saját műkö-
dési rendjéről és munkatervéről. 

117. Ha az intézményi tanács egyetértési jogát nem gyakorolja, akkor a szülői szervezetet 
egyetértési jog illeti meg: a tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyveknek a tankönyv-
rendelésbe történő felvételekor, a tanév rendjéről szóló rendeletben nem szereplő verse-
nyekre való felkészítésnek az iskola éves munkatervébe való felvételekor. 

118. A pedagógiai program, házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és 
módosításakor a szülői szervezetet, az Intézményi Tanácsot véleményezési jog illeti meg. 

119. Intézményi átszervezések során a szülői szervezetet, az iskolaszéket véleményezési jog 
illeti meg. 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
[az R. 4. § (1) bekezdésének l) pontjához] 

120. Az iskolaorvosi felügyelet és ellátás éves rendjét az intézményvezető és a tagintézmény-
vezetők az iskolaorvossal és a védőnővel egyeztetik. Az együttműködés előkészítése és le-
bonyolítása az intézményvezetőhelyettes és a tagintézményvezetők közreműködésével tör-
ténik. 

121. Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) 
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NM-rendelet szerint végzi. 

122. Az intézményben a rendszeres egészségügyi felügyeletért a védőnő felel, aki munkájának 
végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szüksé-
ges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alaku-
lását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgála-
tokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

123. A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn településenként az intézményvezetőhelyet-
tessel, tagintézményvezetőkkel. 

124. Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 
órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 

A pedagógiai szakszolgálatokkal és pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattar-
tás rendje és formái 

125. A pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartás az intézményvezető, a 
tagintézményvezetők, gyógypedagógusok és a fejlesztőpedagógusok feladata. 

126. Az illetékes fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus minden év június 15-ig küldi meg a tan-
kerületi illetve megyei szakértői bizottságnak, azoknak a tanulóknak a vizsgálat iránti igényét, 
akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes. 

127. A pedagógiai szakszolgálat utazó szakember hálózatot működtet, melynek feladata a be-
illeszkedési, tanulási, magatartási zavaros illetve sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 
Az utazó gyógypedagógussal az intézményben dolgozó gyógy- és fejlesztőpedagógusok 
munkaköréhez tartozik a folyamatos konzultáció. 

 

V. Eljárásrendek 

A tanulóval szemben lefolyatásra kerülő fegyelmi eljárás rendje 
[az R. 4. § (1) bekezdésének q) pontjához] 

128. A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyez-
tető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgo-
zása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 
közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 
orvoslása érdekében. 

129. Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó ré-
vén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást meg-
előző egyeztető eljárás lehetőségéről. 

130. A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyez-
tető eljárásban történő megállapodás határidejét. 

131. Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége. 

132. A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 
megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem 
kell értesíteni. 
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133. Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény intézményve-
zetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 
megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

134. Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biz-
tosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei. 

135. Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intéz-
mény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett 
és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges. 

136. A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasít-
hatja vissza 

137. Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sér-
tett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az állás-
pontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése. 

138. Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 
 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három 
hónapra felfüggeszti. 

139. Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyez-
tető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 

140. Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, ame-
lyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 

141. Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet in-
formációt adni, hogy elkerülhető legyen a k ét fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 

142. Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyve-
zéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

143. A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő ta-
nuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatáro-
zott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

144. 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. 

145. A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés ré-
vén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás meg-
indításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

146. A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ez-
zel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnö-
kének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

147. A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 
tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fe-
gyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, ja-
vaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javas-
latokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 



 Üllés, Forráskút, Csólyospálos K özségi Általános Iskola és Alapfokú Műv é szeti Iskola SZMSZ 
 

19  

148. A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi 
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb szemé-
lyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében 
szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

149. A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tár-
gyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény veze-
tőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjé-
nek. 

150. A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

151. A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 
értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

152. 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. 

 
 

Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének és kezelésének rendje 

[az R. 4. § (1) bekezdésének r) és s) pontjához] 

153. Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumen-
tumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 
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 október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A do-
kumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rend-
szerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az 
iskolatitkár és az intézményvezetőhelyettesek) férhetnek hozzá. 

154. Az intézmény adminisztrációs és ügyviteli munkáját a KRÉTA rendszer segíti. 
 

155. Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat elektronikusan egy-egy külön mappába ren-
dezve kell tárolni az arra kijelölt gépen. 

 

Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 
[az R. 4. § (2) bekezdésének a) pontjához] 

156. Az intézményben tartandó tanórán kívüli foglalkozásokat, azok tematikáját és szervezési 
rendjét a pedagógiai program részletesen tartalmazza. Az intézményben tartott tanórán kí-
vüli foglalkozások. 

a) differenciált képességfejlesztés (felzárkóztató, tehetséggondozó, versenyre felkészítő 
foglalkozás); 

b) iskolaotthon keretében megvalósuló egyéb foglalkozás; 
c) napközi az 1.-4. évfolyam tanulói számára; 
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d) napközi az 5.–8. évfolyam tanulói számára; 
e) szakkör, énekkar, művészeti csoport; tehetséggondozó csoport 
f) iskolai sportkör, tömegsport foglalkozás; 
g) diákönkormányzati foglalkozás, 
h) közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozás, 
i) az iskola pedagógiai programjában szereplő, tanítási órák keretében meg nem valósítható 

foglalkozás (környezeti nevelési, egészségnevelési, kulturális és sportrendezvény). 
 

Az iskolai könyvtár működési rendje [az 
R. 4. § (2) bekezdésének g) pontjához] 

157. Az iskolai könyvtárat az intézmény tanulói és alkalmazottai használhatják. 

158. A könyvtár nyitva tartása a tanév mindenkori rendjéhez igazodik. 
159. A könyvtár szolgáltatásai az intézmény minden tanulója és alkalmazottja szá-

mára:  

 

a) könyvtárlátogatás, a könyvtári gyűjtemény helyben használata, állományfeltáró eszközök 
használata, információnyújtás a könyvtár szolgáltatásairól; 

b) beiratkozott tagjai számára: kölcsönzés, a könyvtárban található számítógép használata, 
a szaktárgyhoz, illetve témakörhöz kapcsolódó témafigyelés, irodalomkutatás. 

c) a könyvtár az oktató-nevelő munka segítése érdekében letéti állományt helyezhet el a 
szaktantermekben; 

d) a könyvtárban lehetőség van tanórák és egyéb csoportos foglalkozások lebonyolítására. 

160. A dokumentumok kölcsönzése a kölcsönzési nyilvántartásba való rögzítéssel történik. Az 
átvételt a kölcsönző aláírásával kell hitelesíteni. 

161. Egy tanuló egyidejűleg legfeljebb 2 könyvet kölcsönözhet. 

162. A kölcsönzési idő – az ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tankönyveket ki-
véve két hét, ez indokolt esetben meghosszabbítható. Az ingyenes tankönyvellátás keret-
ében biztosított tankönyvek a tanév végéig, de legkésőbb a tanulói jogviszony megszűné-
séig kölcsönözhetők. 

163. A könyvtári szolgáltatások biztosítása, a könyvtári állomány nyilvántartása, rendezése, el-
lenőrzése, gyarapítása, selejtezése a könyvtáros feladata. A könyvtáron kívül elhelyezett le-
téti állományt a könyvtáros évente egy alkalommal ellenőrzi. 

164. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

Tankönyvkölcsönzés, tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás 
[16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, vala-

mint az iskolai tankönyvellátás rendjéről] 

165. Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt a központ fenntartásában működő iskolák 
tankönyvellátása vonatkozásában a központ egyidejű bevonásával, az iskolával. 

166. A tankönyvrendelést az iskola a központ egyidejű tájékoztatásával a köznevelés informá-
ciós rendszerének és a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer 
alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg. 

167. A tankönyvrendeléssel kapcsolatos iskolára háruló feladatokat az iskola tankönyvfelelőse 
látja el. A tankönyvfelelős feladatait az intézményvezető, tagintézmény-vezető által megbí-
zott pedagógus látja el. 
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168. A szakmai munkaközösségek véleményezik a pedagógus által kiválasztott tankönyvek és 
segédletek felhasználhatóságát, a pedagógiai program elvei alapján lehetőség szerint tan-
könyvcsaládban gondolkodva. 

169. A szakmai munkaközösségek a közoktatási információs rendszer által kiadott tankönyv-
jegyzék alapján leadják a tankönyvfelelősnek a munkaközösségi tankönyvrendelési igénye-
ket. 

170. A véglegesített tankönyvrendelés alapján a tanulók megkapják a részükre megrendelni kí-
vánt tankönyvek, segédkönyvek (a továbbiakban: tankönyvek) listáját, amelyen bejelölik a 
megvásárolni vagy kölcsönözni kívánt tankönyveket. 

171. Az intézményvezető, tagintézmény-vezető az osztályfőnökök és a tankönyvfelelős segítsé-
gével január 10-ig felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyv kölcsönzésével támogatást 
kapni, illetve az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak körét. 

172. A felmérések eredményéről az intézményvezető tájékoztatja az intézményi tanácsot, az 
iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot. 

173. Az intézményvezető minden év január 25-ig meghatározza a tankönyvellátás rendjét és 
kezdeményezi a tankönyv és tanszerellátás támogatásának megállapítását azon tanulók 

 

részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja biz-
tosítani. 

174. A megvásárolt tankönyv, illetve könyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állomá-
nyába kerül. 

175. A tankönyvrendelést, a megítélt tankönyvtámogatást és az iskolai könyvtári állományt is 
figyelembe véve kell meghatározni, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló ösz-
szeget melyik tankönyv vásárlására fordítják. 

176. A tankönyvrendelést minden tanévben elkészíti az iskola az alábbiak szerint: 

e) A tankönyvrendelés ütemtervének betartásáért a tankönyvfelelős a felelős. A tankönyvren-
delés határideje minden év március 31. napja, a rendelés módosításának határideje június 
15, itt az újonnan beiratkozott tanulók tankönyvcsomagjainak megrendelése történik. Pót-
rendelés szeptember 5. napjáig lehetséges. 

A tankönyvrendelést az egyes tantárgyakra vonatkozóan az osztályt, csoportot tanító szaktanár, 
ennek hiányában az intézményvezető, által kijelölt szaktanár készíti el a pedagógiai program-
ban foglalt előírások és a tantárgy helyi tanterve figyelembevételével. A szaktanár felelős a 
szaktárgyi tankönyvrendelés tartalmáért. 

f) A munkaközösség-vezetők által szakmai szempontból jóváhagyott tankönyvrendeléseket a 
tankönyvfelelős összesíti. 

g) Az újonnan induló osztályok tanulói május 31-ig megkapják az osztály számára megrendelni 
kívánt tankönyvek illetve a tartós tankönyvek listáját, s a tanulónak be kell jelölnie a listán a 
megvásárolni kívánt könyveket, és nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a könyvtárból kölcsö-
nözni tankönyvet. A tankönyv-támogatási kérelmeket ezzel együtt kell leadni a beiratkozás-
kor közölt időpontig. 

h) A tankönyvfelelős összeállítja azon könyvek listáját, amely könyveket a tanuló tankönyv köl-
csönzésével kap meg támogatásként. 

i) A tankönyveket a tanév kezdete előtt, kijelölt napokon kapják meg a tanulók az iskolában. A 
tankönyvek kezelésére vonatkozó részletekre az intézmény és a tankönyvforgalmazó között 
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köttetett megállapodásban foglaltak az irányadók.  

j) A tankönyvrendelést indokolt esetben lehet módosítani a tankönyvfelelősnél. A tankönyv-
rendelés tartalmi módosításánál a tankönyvrendelés elkészítésére vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni, amennyiben nem mennyiségi, hanem olyan tartalmi változás 
jelentkezik a rendelésben, melynek következtében az adott osztályban a tankönyvcsomag 
ára növekszik. 

k) A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a tanulói tankönyvtá-
mogatás megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrende-
lés elkészítésének helyi rendje kérdésében a diákönkormányzatot és az iskolai szülői szerve-
zetet egyetértési jog illeti meg. 

 

Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendje 
[a köznevelési tv. 41-44§] 

177. Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét az e szabályzat 2. sz. mellékleteként ki-
adott adatkezelési szabályzat határozza meg. 

 
Intézményi alapdokumentumok és belső szabályza-

tok [az R. 82. § (1), (2), (3), (4) bekezdéséhez] 

178. Az intézmény szakmai alapdokumentumában foglalt feladatok végrehajtása a következő 
intézményi alapdokumentumok alapján folyik: 

 pedagógiai program; 

 szervezeti és működési szabályzat; 

 házirend 

 belső szabályzatok 

179. Az intézményi alapdokumentumok egy-egy példánya az intézmény intézményvezetői, tag-
intézményvezetői irodájában van elhelyezve. A házirend egy példányát az iskolába történő 
beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. Az adott tanévre érvényes aktuális változat 
az intézmény honlapján és a fentebb felsorolt helyeken megtalálható. 

180. Az intézmény alapdokumentumairól a tanulók és a szülők az iskolatitkártól kérhetnek tá-
jékoztatást munkanapokon, a tanulói, illetve szülői ügyfélfogadás ideje alatt vagy előre 
egyeztetett időpontban. 

181. Az intézményi működés egyes területeit szabályozó belső szabályzatokat – ha jogszabály 
másként nem rendelkezik – az intézményvezető adja ki. A belső szabályzatok tervezetét az 
intézményi alapdokumentumok alapján az intézményvezető készíti el. 

182. Intézményi belső szabályzat rendelkezése jogszabállyal vagy az intézményi alapdokumen-
tumok tartalmával nem lehet ellentétes, az ilyen rendelkezés semmis. 

 

Hiányzó pedagógus helyettesítésének rendje 

183. Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt munkahelyén nem tud megjelenni, azonnal 
értesíteni kell az illetékes tagintézményvezetőt, intézményvezetőhelyettest, aki gondoskodik 
a megfelelő helyettesítésről. Amennyiben a pedagógus állapota lehetővé teszi, úgy a tanítás 
zavartalanságának érdekében email-en eljuttatja az óra anyagát az illetékes tagintézményve-
zetőnek, intézményvezetőhelyettesnek. 



 Üllés, Forráskút, Csólyospálos K özségi Általános Iskola és Alapfokú Műv é szeti Iskola SZMSZ 
 

23  

184. Az illetékes tagintézményvezető, intézményvezetőhelyettes gondoskodik az eseti helyet-
tesítésről az alábbiak szerint: 

a) a pedagógust elsősorban azonos szakot tanító pedagógussal kell helyettesíteni, aki lehetőség 
szerint a helyettesített pedagógussal egyeztetett módon köteles a tananyaggal továbbha-
ladni; a pedagógus helyettesítése csoportfoglalkozás esetén a párhuzamos csoportok össze-
vonásával is megszervezhető; 

b) más szakos is továbbhaladhat a tananyaggal, ha a vezető a kijelölt pedagógust, a kijelölt pe-
dagógus önmagát erre alkalmasnak tartja 

c) ha az eseti helyettesítés sem az a) pont, sem a b) pont szerint nem lehetséges, és a távollévő 
pedagógus órája előtt vagy után az osztálynak nincs órája és átszervezéssel sem oldható meg, 
a Házirendben szabályozott módon elmaradhat. 

d) egyéb esetben az intézmény gondoskodik a tanulók pedagógiai felügyeletéről, ennek ellátá-
sára az intézmény bármely pedagógusa beosztható. 

 

A hiányzó pedagógus óraközi ügyeletét automatikusan az a pedagógus látja el, aki közvetlenül az 
ügyelet utáni tanórán helyettesíti. Ha a helyettesített pedagógusnak az ügyelete után nincs 
órarendi órája, az adott napon őt helyettesítő azon pedagógus köteles óraközi ügyeletét el-
látni, akinek a helyettesítő órája közelebb van az óraközi ügyelethez. Ha a pedagógus távolma-
radása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor az intézmény – szükség szerint az 
órarend módosításával – gondoskodik arról, hogy a távollévő pedagógust azonos szakos peda-
gógus tudja tartósan helyettesíteni. 

185. A tanórák helyettesítését az osztály- illetőleg csoportnaplóban a helyettesítő pedagógus 
jegyzi be. 

Hatálybalépés 

186. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény nevelőtestületének jóváhagyásával válik 
érvényessé. Hatálybalépése: 2017. szeptember 01. 

 
Mellékletek jegyzéke 

 

1. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

2. sz. melléklet: Adatkezelési, ügyviteli és iratkezelési szabályzat 

3. sz. melléket: Házirendek 

4. sz. melléklet: Munkaköri leírások gyűjteménye 

5. sz. melléklet: Gyakornoki szabályzat 

 

 

 

6. sz. melléklet Panaszkezelési szabályzat 
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Záró rendelkezések 
 

1. Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület 2017.augusztus 31-én fogadta el. 
 
 

Forráskút, 2017. augusztus 31. 

 
P.H. 

 

………………………………………… 
Intézményvezető 

 
Diákönkormányzat véleménye: 

 

A SZMSZ-t a Diákönkormányzat 2017. ……………….. napján tartott ülésén véleményezte, el-
fogadásra és jóváhagyásra javasolja. 

 
 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

DÖK vezető DÖK segítő pedagógus 
Üllés 

 
 
 

Diákönkormányzat véleménye: 
 

A SZMSZ-t a Diákönkormányzat 2017. ……………….. napján tartott ülésén véleményezte, el-
fogadásra és jóváhagyásra javasolja. 

 
 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

DÖK vezető DÖK segítő pedagógus 

Forráskút 
 
 
 

Diákönkormányzat véleménye: 
 

A SZMSZ-t a Diákönkormányzat 2017. ……………….. napján tartott ülésén véleményezte, el-
fogadásra és jóváhagyásra javasolja. 

 
 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

DÖK vezető DÖK segítő pedagógus 

Csólyospálos 
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Szülői Munkaközösség véleménye: 
 

A SZMSZ-t a Szülői Munkaközösség 2017. szeptember ….. napján tartott ülésén véleményezte, 
elfogadásra és jóváhagyásra javasolja. 

 
 

…………………………………………….. 

SZMK elnöke 

Üllés 

 

 

 
A SZMSZ-t a Szülői Munkaközösség 2017. szeptember ….. napján tartott ülésén véleményezte, 

elfogadásra és jóváhagyásra javasolja. 
 
 

…………………………………………….. 

SZMK elnöke 

Forráskút 

 

 

 

 
A SZMSZ-t a Szülői Munkaközösség 2017. szeptember ….. napján tartott ülésén véleményezte, 

elfogadásra és jóváhagyásra javasolja. 
 
 

…………………………………………….. 

SZMK elnöke 

Csólyospálos 
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4. számú melléklet – munkaköri leírások 

 
Munkaköri leírás 

I. MUNKÁLTATÓ 

MUNKÁLTATÓ NEVE: SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT 

CÍME: 6726 SZEGED BAL FASOR 17-21. 

MUNKÁLTATÓ TÖRZSSZÁMA: 799656 

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE: 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

6793 Forráskút Jókai u 32.  OM 201209 

II. MUNKAVÁLLALÓ 

MUNKAVÁLLALÓ NEVE: 

MUNKAKÖR, BEOSZTÁS: PEDAGÓGUS 
 

III. MUNKAVÉGZÉS 

HELY:. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

6793 Forráskút Jókai u 32. 
HETI MUNKAIDŐ: 40 óra 
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: órarend és a munkaköri kötelességek ellátása szerint 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes 

munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő, heti 32 óra) az intézményvezető 

által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő 

fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A kötött 

munkaidőn belül a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 22-26 óra a munkáltató döntésétől függően, 

a tantárgyfelosztás szerint. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés- oktatást 

előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 

helyettesítést lát el. 

IV.   EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 
(ezen megbízásokhoz tartozó részletes munkaköri leírások mellékelve) 

osztálytanító szaktanár 
osztályfőnök 

munkaközösség vezető 
napközis csoportvezető 

V. ZÁRADÉK: 
 

A munkaköri leírás 2017.szeptember 1-jén lép életbe. Kelt: 

Forráskút, 2017.augusztus 31. 

 

PH. 
 

igazgató 
 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget vállalok. 
Forráskút, 2017.augusztus 30. 

…………………………. munkavállaló 
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Intézményvezető-helyettes munkaköri leírása 
 

CÉL: Egyéni felelős vezetőként tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli a tagintézmény szakszerű és 

törvényes működését, a helyi közoktatási koncepció szerinti pedagógiai tevékenységet, az 

alkalmazottak munkáját és biztosítja az ésszerű gazdálkodást. 

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató, 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Irányítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását; – a 

jóváhagyott költségvetés alapján 

2.) Biztosítja a működéséhez szükséges a személyi és tárgyi feltételeket, a munka– és 

tűzvédelmi rendelkezések betartását, a gyermekbalesetek megelőzését, 

3.) Vezetői utasításként kiadja az intézmény belső szabályzatait, gondoskodik a hatályosságáról, 

az előírások betartásáról. 

4.) Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását, előkészíti a nevelőtestület 

határozatait, a tankönyvrendelést. 

5.) Vezeti a nevelőtestületet, megköveteli a színvonalas és lelkiismeretes pedagógiai munkát. 

6.) Képviseli az intézményt a rendezvényeken, gondot fordít a nemzeti és intézményi 

ünnepélyek méltó lebonyolítására 

7.) Együttműködik a fenntartóval, az iskolaszékkel, a szülőkkel, érdekképviselettel, stb. 

8.) Elláttatja a gyermekvédelmi, a munka és balesetvédelmi feladatokat, megszervezi a 

gyermekek egészségügyi felülvizsgálatait. 

9.) Dönt az intézmény minden lényeges ügyében a jogszabályi keretek között. 

10.)  Megtartja a munkakörülményekre vonatkozó egyeztetési kötelezettségét. 

11.) Ellenőrzi és értékeli – minőségbiztosítással, személyes

 tapasztalattal, mérésekkel az intézményi tevékenységet. 

12.) Intézkedik rendkívüli események bekövetkeztekor. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a munkáltatói, a tanügyigazgatási és a pedagógiai vezető jogait, döntési hatáskörét. 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 
Közvetlen munkakapcsolatok: Szegedi Tankerületi Központtal, Intézményvezetővel, iskolatáskárral, technikai 
dolgozókkal, megbízott felelősökkel, munkaközösségvezetőkkel, pedagógusokkal 
 
Kapcsolatot tart: az iskolaszékkel, a Szülői Választmánnyal, diákönkormányzattal, szülőkkel, az érdekvédelmi 
szervezetekkel, társintézmények vezetőivel, ügyintézések illetékeseivel, az iskolai alapítvány kuratóriumával 
és támogatóival, a helyi társadalmi szervezetekkel, az iskolaorvossal, védőnővel 
 
 

FELELŐSSÉGI KÖR 
Az intézményvezetővel együtt felelős az: 

 Az intézmény szakszerű és törvényes működésért, 

 az észszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai program megvalósításáért, nevelőmunkáért, 

 az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működéséért, 

 az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, 
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 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért, 

 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 
 Munkáltatói feladatköre: 

 Részt vesz a pályázati eljárások lebonyolításában, a dolgozók alkalmazásában, kinevezésében 

nyilvántartja személyi anyagukat, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört, engedélyezi a 

szabadságot. 

 Kiadja – szükség esetén módosítja – a munkaköri leírásokat, ellenőrzi a dolgozók 

munkafegyelmét, az előírások és a határozatok végrehajtását, tények alapján minősít. 

 Megbízza a különböző felelősöket (munkaközösség vezetők, pályaválasztási, 

ifjúságvédelmi, tankönyv, munkavédelmi, tűzvédelmi felelős, szakkörvezetők, stb.). 

 Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, az intézményi minőségfejlesztést, a 

munkavégzés eredményességét, szorgalmazza a hatékony munkamódszerek alkalmazását. 

 Biztosítja az alkalmazottaknak a jogi és szakmai dokumentumok megismerését, intézkedik a tanév 

közben hatályossá váló rendeletek közzétételéről és végrehajtásáról; 

 Biztosítja az alkalmazottak, és a tanulók jogainak gyakorlását. 

 Vezetőtársaival – a belső ellenőrzési szabályzat szerint – folyamatosan ellenőrzik a dolgozók 

munkáját. 

 A kiemelkedően, a tartósan jól dolgozókat – az egyeztetések megtartásával – dicséretben, 

pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

 Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a vétkesen hibázó dolgozót 

felelősségre vonja. 

 Biztosítja az egészséges munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, intézkedik a munka, tűz– és 
balesetvédelmi feladatok ellátásáról. 

 Tanügyigazgatási feladatköre: 

 Előterjeszti az SZMSZ és a Házirend tervezetét, módosítását, gondoskodik a jogosultak 

egyetértéséről, és az elfogadásról. 

 Gondoskodik a gyermekek, tanulók felvételéről, kialakítja a tanulócsoportokat, beszerzi a 

szükséges szakvéleményeket. 

 Elkészíti az iskola tantárgyfelosztását, és véleményezteti a tantestülettel, szervezi és irányítja a 

pedagógiai munkát. 

 Összeállíttatja a tanév helyi rendje szerinti munkatervet, – elfogadtatja a nevelőtestülettel, 

irányítja az összehangolt munkarendet, és megismeri az érdekcsoportok véleményét. 

 Irányítja az értekezletek szervezését, biztosítja a tantestületi határozatok 

előkészítését, az intézményi információáramlást. 

 Támogatja a pedagógusok és a többi alkalmazott tervszerű továbbképzését, valamint szakmai 

képzést, tapasztalatcserét szervez a nevelőtestület egészének. 

 Irányítja az iskola ügyviteli munkáját, ellenőrzi az intézményi nyilvántartási rendszer 

szakszerű vezetését, a statisztikát, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

 Jóváhagyja az ügyköröket, biztosítja a határidős ügyintézést, az irattár vezetését, rendjét, a 

szükség szerinti iratselejtezést. 

 Ügyintézési határidőn belül válaszol a tanulókat érintő és egyéb hivatalos kérésekre, levelekre. 

 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
6793 Forráskút, Jókai u. 32. iskola@forraskut.hu 

tel/fax.:62/587141 30/5620167 OM 201209 CA 4001-4002-CA4003-CA 4004 

 
Pedagógiai feladatköre: 

 Irányítja és javasolja a pedagógiai program fejlesztését, módosítását – a tantervi előírások és a 

helyi igények szerint, – biztosítva a nevelőtestület, a szülői és diákszervezetek jogait és a 

fenntartó jóváhagyását. 

 Jóváhagyja (vagy elutasítja) a munkaközösség vezetői javaslattal ellátott 

tanmeneteket, osztályfőnöki, napközi, szakköri foglalkozási terveket. 

 Rendszeresen ellenőrzi a pedagógiai program és munkaterv megvalósítását, a tanítási és tanórán 

kívüli foglalkozások színvonalát, a felmérésekkel kísérteti a pedagógiai munka 

eredményességét. 

 Megkívánja és ellenőrzi a fokozott törődést igénylő – SNI, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű, 

továbbá tehetséges – tanulók differenciált foglalkoztatását. 

 Elősegíti a színvonalas programok létrehozását, a diákok szabadidejének kulturált eltöltését, 

megköveteli az igényes, pozitív értékrendű közösségi élet szervezését. 

 Elemzésekkel, értékeléssel összegzi a szülői környezetben végzett felméréseket, véleményeket. 

 Jelentések segítségével félévkor és tanév végén tájékoztatja a nevelőtestületet a 

munkavégzésről, értékeli az eredményességet, elfogadtatja a beszámolót. 

Gazdálkodási feladatköre: 

 Összeállítja, és határidőre benyújtja a fenntartónak az intézményt érintő költségvetés 

tervezetét. kötelezettségvállalási kérelmeket. 

 A jóváhagyott előirányzatok alapján szervezi a munkát, figyelemmel kíséri a teljesítést, 

végrehajtja a szükséges módosításokat. 

 Gondoskodik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáról. 

 Gondoskodik az épület, a berendezések, az intézményi terület karbantartásáról, fejlesztéséről a 

közegészségügyi, a munka– és baleset– és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. 

 Ellenőrzi a munka– és tűzvédelmi oktatás megtartását és feladatok szabályzat szerinti ellátását, 

a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést, 

 javasolja a felújítást, biztosítja a karbantartást. 
 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1. napon lép életbe.  

Kelt: ............. év ............................ hó ........ nap 

PH. ..................................................... 
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Tagintézményvezető munkaköri leírása 
CÉL: Egyéni felelős vezetőként tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett tagintézmény 

szakszerű és törvényes működését, a helyi közoktatási koncepció szerinti pedagógiai 

tevékenységet, az alkalmazottak: munkáját, és biztosítja az ésszerű gazdálkodást. 

KÖZVETLEN FELETTES: intézményvezető,  

Kinevezője: fenntartó 

 
FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Irányítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását; – a jóváhagyott 

költségvetés alapján 

2.) Biztosítja a működéséhez szükséges a személyi és tárgyi feltételeket, a munka– és tűzvédelmi 

rendelkezések betartását, a gyermekbalesetek megelőzését, 

3.) Vezetői utasításként kiadja az intézmény belső szabályzatait, gondoskodik a hatályosságról, az 

előírások betartásáról. 

4.) Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását, előkészíti a nevelőtestület határozatait, 

a tankönyvrendelést. 

5.) Vezeti a nevelőtestületet, megköveteli a színvonalas és lelkiismeretes pedagógiai munkát. 

6.) Képviseli az intézményt a rendezvényeken, gondot fordít a nemzeti és intézményi 

ünnepélyek méltó lebonyolítására 

7.) Együttműködik a fenntartóval, az iskolaszékkel, a szülőkkel, érdekképviselettel, stb. 

8.) Elláttatja a gyermekvédelmi, a munka és balesetvédelmi feladatokat, megszervezi a gyermekek 

egészségügyi felülvizsgálatait. 

9.) Dönt az intézmény minden lényeges ügyében a jogszabályi keretek között. 

10.)  Megtartja a munkakörülményekre vonatkozó egyeztetési kötelezettségét. 

11.) Ellenőrzi és értékeli – minőségbiztosítással, személyes

 tapasztalattal, mérésekkel az intézményi tevékenységet. 

12.) Intézkedik rendkívüli események bekövetkeztekor. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja az átruházott munkáltatói, a tanügyigazgatási és a pedagógiai vezető jogait, 

döntési hatáskörét. 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

Közvetlen munkakapcsolatok: az üzemeltető Önkormányzattal, gazdasági vezetővel, iskolatitkárral, 

technikai csoporttal, könyvtár vezetőjével, megbízott felelősökkel, 

munkaközösségvezetőkkel. 

Kapcsolatot tart: a fenntartóval, iskolaszékkel, a Szülői Választmánnyal, 

diákönkormányzattal, szülőkkel, az érdekvédelmi szervezetekkel, társintézmények vezetőivel, 

ügyintézések illetékeseivel, az iskolai alapítvány kuratóriumával és támogatóival, a helyi 

társadalmi szervezetekkel, az iskolaorvossal. 
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FELELŐSSÉGI KÖR 

A tagintézményvezető egy személyben felelős: 

 Az intézmény szakszerű és törvényes működésért, 

 az észszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai program megvalósításáért, nevelőmunkáért, 

 az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működéséért, 

 az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, 

 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért, 

 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

Tagintézményvezető munkáltatói feladatköre: 

 Részt vesz a pályázati eljárások lebonyolításában, a dolgozók alkalmazásában, kinevezésében 

nyilvántartja személyi anyagukat, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört, engedélyezi a 

szabadságot. 

 Kiadja – szükség esetén módosítja – a munkaköri leírásokat, ellenőrzi a dolgozók 

munkafegyelmét, az előírások és a határozatok végrehajtását, tények alapján minősít. 

 Megbízza a különböző felelősöket (munkaközösség vezetők, pályaválasztási, 

ifjúságvédelmi, tankönyv, munkavédelmi, tűzvédelmi felelős, szakkörvezetők, stb.). 

 Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, az intézményi minőségfejlesztést, a 

munkavégzés eredményességét, szorgalmazza a hatékony munkamódszerek alkalmazását. 

 Biztosítja az alkalmazottaknak a jogi és szakmai dokumentumok megismerését, intézkedik a tanév 

közben hatályossá váló rendeletek közzétételéről és végrehajtásáról; 

 Biztosítja az alkalmazottak, és a tanulók jogainak gyakorlását. 

 Vezetőtársaival – a belső ellenőrzési szabályzat szerint – folyamatosan ellenőrzik a dolgozók 

munkáját. 

 A kiemelkedően, a tartósan jól dolgozókat – az egyeztetések megtartásával – dicséretben, 

pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

 Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a vétkesen hibázó dolgozót 

felelősségre vonja. 

 Biztosítja az egészséges munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, intézkedik a 

munka, tűz– és balesetvédelmi feladatok ellátásáról. 

Tanügyigazgatási feladatköre: 

 Előterjeszti az SZMSZ és a Házirend tervezetét, módosítását, gondoskodik a jogosultak 

egyetértéséről, és az elfogadásról. 

 Gondoskodik a gyermekek, tanulók felvételéről, kialakítja a tanulócsoportokat, beszerzi a 

szükséges szakvéleményeket. 

 Elkészíti az iskola tantárgyfelosztását, és véleményezteti a tantestülettel, szervezi és irányítja a 

pedagógiai munkát. 

 Összeállíttatja a tanév helyi rendje szerinti munkatervet, – elfogadtatja a nevelőtestülettel, 

irányítja az összehangolt munkarendet, és megismeri az érdekcsoportok véleményét. 

 Irányítja az értekezletek szervezését, biztosítja a tantestületi határozatok 

előkészítését, az intézményi információáramlást. 
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 Támogatja a pedagógusok és a többi alkalmazott tervszerű továbbképzését, valamint szakmai 

képzést, tapasztalatcserét szervez a nevelőtestület egészének. 

 Irányítja az iskola ügyviteli munkáját, ellenőrzi az intézményi nyilvántartási rendszer 

szakszerű vezetését, a statisztikát, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

 Jóváhagyja az ügyköröket, biztosítja a határidős ügyintézést, az irattár vezetését, rendjét, a 

szükség szerinti iratselejtezést. 

 Ügyintézési határidőn belül válaszol a tanulókat érintő és egyéb hivatalos kérésekre, levelekre. 

Pedagógiai feladatköre: 

 Irányítja és javasolja a pedagógiai program fejlesztését, módosítását – a tantervi előírások és a 

helyi igények szerint, – biztosítva a nevelőtestület, a szülői és diákszervezetek jogait és a 

fenntartó jóváhagyását. 

 Jóváhagyja (vagy elutasítja) a munkaközösség vezetői javaslattal ellátott 

tanmeneteket, osztályfőnöki, napközi, szakköri foglalkozási terveket. 

 Rendszeresen ellenőrzi a pedagógiai program és munkaterv megvalósítását, a tanítási és tanórán 

kívüli foglalkozások színvonalát, a felmérésekkel kísérteti a pedagógiai munka 

eredményességét. 

 Megkívánja és ellenőrzi a fokozott törődést igénylő – SNI, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű, 

továbbá tehetséges – tanulók differenciált foglalkoztatását. 

 Elősegíti a színvonalas programok létrehozását, a diákok szabadidejének kulturált eltöltését, 

megköveteli az igényes, pozitív értékrendű közösségi élet szervezését. 

 Elemzésekkel, értékeléssel összegzi a szülői környezetben végzett felméréseket, véleményeket. 

 Jelentések segítségével félévkor és tanév végén tájékoztatja a nevelőtestületet a 

munkavégzésről, értékeli az eredményességet, elfogadtatja a beszámolót. 

Gazdálkodási feladatköre: 

 Összeállítja, és határidőre benyújtja a fenntartónak az intézményt érintő költségvetés 

tervezetét. kötelezettségvállalási kérelmeket. 

 A jóváhagyott előirányzatok alapján szervezi a munkát, figyelemmel kíséri a teljesítést, 

végrehajtja a szükséges módosításokat. 

 Gondoskodik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáról. 

 Gondoskodik az épület, a berendezések, az intézményi terület karbantartásáról, fejlesztéséről a 

közegészségügyi, a munka– és baleset– és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. 

 Ellenőrzi a munka– és tűzvédelmi oktatás megtartását és feladatok szabályzat szerinti ellátását, 

a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést, 

 javasolja a felújítást, biztosítja a karbantartást. 
 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1. napon lép életbe.  

Kelt: ............. év ............................ hó ........ nap 

PH. ....................................................
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ 
 

A munkaközösség-vezető fő feladata az intézmény szakmai munkájának az adott területen történő 

tervezése, szervezése, ellenőrzése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése. 

Ennek érdekében: 

 részt vesz az intézmény pedagógiai programjának korszerűsítésében, végrehajtásában, részt vesz a 

tanév munkatervének kidolgozásában, értékelésében, 

 módszertani szaktárgyi értekezletet, bemutató foglalkozásokat szervez, 

 szakterületén fejleszti az oktatás nevelés módszereit, 

 versenyeket szervez, 

 a tanulói követelményrendszer kialakítása, mérése, ellenőrzése érdekében vizsgálja- a 

munkaközösségéhez tartozó tagok bevonásával a tanulók tudás és képességszintjét, 

 elkészíti a munkaközösségi tagokkal együtt a munkaközösség éves munkatervét, foglalkozási terveit, 

s ellenőrzi azok megvalósulását, 

 szoros kapcsolatot tart a többi munkaközösség vezetőjével, tagjaival, 

 ellenőrzi és értékeli a munkaközösség tagjainak szakmai tevékenységét, 

 s ennek megfelelően javaslatot tesz az Igazgató részére jutalmazásukra, vagy 

fegyelmezésükre, 

 évente összefoglaló elemzést készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára, 

 az  igazgató  igénye  szerint  adatokat  szolgáltat  a  hozzá  tartozó  munkaterületről. 
 
 

Teljesítményértékelés módszere 

 Statisztikai adatok elemzése 

 Beszámoló a felügyelt területekről 

 
A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba 
 

Kelt: ............. év ............................ hó ........ nap 

PH. ....................................................
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A tanító munkaköri leírása 

A munkakör célja 
Az iskoláztatás kezdő szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk és 

feladattartásuk kialakítása, alapkészségek fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, 

követelmények megismertetése; gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók - életkornak megfelelő - 

fejlesztő foglalkoztatása a NAT követelményeinek és az iskola pedagógiai programjának szellemében. 

Alapvető felelősségek és feladatok 
 A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért, jogait és kötelességeit a 

Közoktatási törvény 19. § - a tartalmazza, de kötelezőek rá nézve is a Közoktatási törvény végrehajtási 
rendeletei, az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai. 

 Osztálytanítóként osztályában valamennyi tantárgyat a tantárgyfelosztás szerint az igazgató által 
rábízott tárgyakat tanítja. 

 Törvény adta jogánál fogva a tanításhoz maga választhatja meg a felhasználni kívánt taneszközöket és 
módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie arra, hogy munkájával a tantestület által 
kialakított pedagógiai koncepciót szolgálja. Ennek érdekében konzultál a szakmai munkaközösség 
vezetőjével is. 

 A felelős taneszköz és módszerválasztás feltétele, hogy a tanító megismerje a rendelkezésre álló 
tanítási programokat és eszközöket; folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új szakmai 
törekvésekről. 

 Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyerekek 
életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális 
kihasználását. 

 Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan 
szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez; egyéni segítségnyújtással 
biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén időben szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez 
annak érdekében, hogy minden tanuló képességeinek megfelelő intézményben folytathassa 
tanulmányait. Gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására is, amit a tanórai 
differenciáláson kívül szakkörökbe való javaslat, tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában 
is megtehet. 

 Az iskolai oktató-nevelő munka feltételeinek javítása és eredményessége érdekében pályázatokat 
dolgoz ki. 

 Gondoskodik arról, hogy minden tanuló - ha különböző ütemben is - megszerezze NAT 
követelményeiben meghatározott alapkészségeket; a képességeinek megfelelő ismereteket. 

 A gyerekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással; sokoldalú szemléltetéssel szolgálja. Maga 
gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének 
megőrzéséről. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyerekek tanulmányi munkáját úgy, hogy az értékelés az életkori 
sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen. Az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli 
formák egyensúlyának megtartására, illetve a helyi pedagógiai programban leírtak szerint végezni az 
osztályozást értékelést. A kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt 
értékeli. Az írásgyakorlatot és a matematikai feladatokat a következő órára kijavítja. 

 Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek fejlesztését. 
 A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi. Feladata a 

gyerekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók folyamatos tudatos megfigyelésével, 
változatos közös tevékenységek szervezésével, családlátogatások és különböző vizsgálatok 
segítségével érhet el. 

 Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti velük az iskola 
házirendjét. 

 Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben; türelmes, elfogadó környezetben fejlődjenek. 
 A tanítónak meghatározó szerepe van a gyerekek tanuláshoz való viszonyának kialakításában; feladata 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
6793 Forráskút, Jókai u. 32. iskola@forraskut.hu 

tel/fax.:62/587141 30/5620167 OM 201209 CA 4001-4002-CA4003-CA 4004 

  
a tanulás megszerettetése; a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfedeztetése; a gyerekek 
spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése. 

 Felelős azért, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges körülmények között 
kikapcsolódhassanak, játszhassanak; megfelelő időt töltsenek szabad levegőn való mozgással is. 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez (a tanulók életkorának, igényeinek megfelelően, 
legalább havi 1 alkalommal). 

 A tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozáson különös gondot fordít a tanulók együttműködési 
készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. A közös iskolai tevékenység minden 
mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait. 

 Tiszteli a gyermek emberi méltóságát; a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól is. 
 Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek segítéséről; 

ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez (segélyezés, étkezési és tanszerellátás, 
gyámügyi intézkedés). Együttműködik az iskolában dolgozó ifjúságvédelmi felelőssel, ill. a fenntartó 
illetékes gyermekjóléti szolgálatának előadójával. 

 Munkakörében ellátja az osztály tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát: vezeti az 
osztálynaplót, a tanulók törzslapját; az osztályára vonatkozóan adatokat szolgáltat a statisztika 
elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, ellenőrző könyvét. 

 Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden - az osztályt, illetve az egyes gyerekeket érintő 
- kérdésről haladéktalanul tájékoztatja. A tanulók előmeneteléről szóló minősítéseket, érdemjegyeket 
folyamatosan bejegyzi az ellenőrző, ill. tájékoztató füzetbe. A munkatervben meghatározott 
időközönként szülői értekezletet, fogadóórát tart. Tájékoztatja a szülőket az iskolában használatos 
taneszközökről; részt vesz a tankönyvek kiosztásában; meghatározza a szükséges füzetek és írószerek 
körét. 

 Szervező munkát végez a szülői munkaközösség megalakításában, majd velük együttműködve 
kapcsolja össze az iskola és a helyi társadalom igényeit. Az arra alkalmas és vállalkozó szülőket bevonja 
a tanulmányi munka és a szabadidősfoglalkozások, kirándulások, táborozások megszervezésébe. 

 A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskola értékelési 
rendszeréről. Kapcsolatot tart a szülői szervezet képviselőjével. 

 A tanító, mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek meghozatalában, 
kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való részvétel. 

 Az iskola ünnepélyek méltó megtartásához osztálya megfelelő felkészítésével gyerekek életkorától 
függően műsorok betanításával - járul hozzá. 

 Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeleti teendők ellátása. 
 Naponta 15 perccel az első tanítási óra megkezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni. 

Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti munkáltatóját, és a tanítási anyag, 
valamint a taneszközök átadásával hozzájárul helyettesítés szakszerűségéhez. 

 Kapcsolatot tart az óvodával és a felső tagozaton tanító nevelőkkel. 
 Szakmai munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, az iskola által biztosított 

továbbképzési lehetőségeket kihasználja (könyvtárhasználat, tanfolyamok). Újonnan szerzett 
ismereteiről beszámol munkaközösségében. 

 Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola pedagógiai programjának kialakításában. 
(Kész pedagógiai programmal rendelkező iskolába érkezve azonosulni tud annak alapkoncepciójával.) 
Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi meg és ezek szolgálatában szervezi. 

A teljesítményértékelés módja 
 Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott gyerekek tanulmányi fejlődéséért, amit 

iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 
 Munkájáról az iskolavezetés által adott szempontok alapján évente írásos beszámolót készít. Az 

iskolavezetés az éves munkatervben meghatározott szempontok alapján látogatja és értékeli óráit. 
 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
6793 Forráskút, Jókai u. 32. iskola@forraskut.hu 

tel/fax.:62/587141 30/5620167 OM 201209 CA 4001-4002-CA4003-CA 4004 

  
Szaktanár munkaköri leírása 

 
A munkakör célja 

Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott rend szerint, 

valamint az iskolai pedagógiai programban meghatározott alapértékek képviselete a szakmai munkában. 

Alapvető felelősségek és feladatok 

A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének 

fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában az 1993.évi többször módosított 

közoktatási törvény, a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, az Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata, a HPP és az éves munkatervben foglaltak tartalmazzák. 

Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek és a 

taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a szaktárgyában rendelkezésre álló 

programokat és tankönyveket, e ezek közül az iskola pedagógiai koncepciója alapján, a tanulók 

adottságaihoz igazodva választja ki a legalkalmasabbat. 

 Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a képességek 

fejlesztését célzó tanmenetet készít. 

 Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen és 

pontosan megtartja. 

 Tantárgyához kapcsolódó, az iskola és a tanulók érdekeit szolgáló pályázatokat dolgoz ki, azokon részt 

vesz. 

 Érdeklődő tanítványait felkészíti a helyi versenyekre, vizsgákra. 

 Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni felkészültségüket optimális szintű, 

személyre szabott feladatokkal szolgálja. Az iskolai munkatervben rögzített mértékben használja 

tanítási óráin az IKT eszközöket, valamint tanítási óráit a meghatározott arányban IPR módszertan 

szerint szervezi meg. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, s eközben gondot fordít arra, hogy az 

írásbeli és a szóbeli számonkérés egyensúlyban legyenek, illetve az osztályozás értékelésénél a PP-ban 

leírtak szerint jár el. 

 Írásbeli és felmérő dolgozatokat legkésőbb 2 héten belül kijavítja és kijavíttatja. A dolgozatírás 

időpontját a tanulókkal előre közli, ügyelve arra is, hogy ugyanabban az osztályban egy napon kettőnél 

több dolgozat írására ne kerüljön sor. 

 A félévi és év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy héttel a jegyek 

lezárása előtt megíratja. 

 A kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt 

értékeli. 

 Felel azért, hogy a naplóba bejegyzett érdemjegyekről a szülők is tudomást szereznek. 

 Az iskolavezetés jóváhagyásával - a HPP szerint - a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó 

gyermekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet. 

 Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. Gondoskodik a 

szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a szertár rendjéről, s 

öntevékenyen részt vállal a szemléltetőeszköz-állomány fejlesztésében. 

 Az iskola pedagógiai programjában és a munkatervben meghatározott - szaktárgyával kapcsolatos - 

szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal. 
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 Előzetes megállapodás szerint a kötelező óraszámba beszámíthatók a következő feladatok: szakköri 

foglalkozások, énekkar, sportkör, felzárkóztató foglalkozás, napközis foglalkozás, könyvtárosi 

tevékenység, ügyelet. 

 Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző feladatokat (osztályfőnök, szakmai 

munkaközösség vezetője, DÖK vezetője) és felelősi tevékenységet (pl. pályaválasztási felelős, 

ifjúságvédelmi felelős, tankönyvfelelős, szabadidő szervező, stb.). 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon történő megbízással, az intézmény 

vezetője által összeállított ügyeleti rend szerint, az óraközi szünetekben ügyeleti teendőket lát el; 

beosztható tanítás nélküli időszakban felügyeletre; szükség szerint - az iskolavezetés utasítására - 

helyettesítéseket végez. 

 Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát: pontosan vezeti az 

osztálynaplót, a tanulók érdemjegyeit beírja vagy beíratja az ellenőrző könyvbe, megírja a javító- vagy 

osztályozóvizsga jegyzőkönyveit. 

 A pedagógus részt vesz az iskola szülői értekezletein, az iskola munkatervében meghatározott 

fogadóórákon. A szülőkkel való találkozások során tájékoztat a tantervi követelményekről, a tanulók 

előmeneteléről, megbeszéli velük a gyermek fejlődésében felmerülő problémákat. 

 A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a tantestületi értekezleteken, 

megbeszéléseken, joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 

 Meg kell jelennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen. 

 A szaktanár kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgyához 

kapcsolódó új tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések körében való 

tájékozódás. 

 Meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyában használatos tankönyv, oktatási segédletek, írószer 

és egyéb taneszköz szükségletet, tapasztalatai alapján javaslatot tesz a rászoruló tanulók tanszer-

segélyben, vagy egyéb juttatásban való részesítésére. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a foglalkozás 

helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit és a tanítási anyag, 

valamint a megfelelő taneszközök eljuttatásával elősegíti a szakszerű helyettesítést. 

 Szaktárgya tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók személyiségének a 

nevelőtestülettel közösen kialakított koncepció szerinti fejlesztése; a PP-ban megfogalmazott iskolai 

értékrend következetes képviselete. Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; ennek 

előmozdítása érdekében együttműködik az osztályfőnökkel és a vele egy osztályban tanító 

pedagógusokkal. 

Munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik. 

A teljesítményértékelés módszere 

 Az iskolavezetés óralátogatásai. 

 A tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok eredményei, vizsga-, és versenyeredményei. 

 Szükség szerinti írásbeli vagy szóbeli beszámoló az iskolavezetés által megadott szempontok alapján. 

 Egyéb közvetett információk. 
 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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Szaktanár munkaköri leírása alapfokú művészetoktatás 

 
A munkakör célja 

Az alapfokú művészetoktatás tantárgyainak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban 

meghatározott rend szerint, valamint az iskolai pedagógiai programban meghatározott alapértékek 

képviselete a szakmai munkában. 

Alapvető felelősségek és feladatok 

A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének 

fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában az 1993.évi többször módosított 

közoktatási törvény, a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjáról, az Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata, a HPP és az éves munkatervben foglaltak tartalmazzák. 

Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek és a 

taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a szaktárgyában rendelkezésre álló 

programokat és tankönyveket, e ezek közül az iskola pedagógiai koncepciója alapján, a tanulók 

adottságaihoz igazodva választja ki a legalkalmasabbat. 

 Év elején a követelményeket és az előző évi vizsgák eredményét figyelembe vevő, a képességek 

fejlesztését célzó tanmenetet készít. 

 Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen és 

pontosan megtartja. 

 Tantárgyához kapcsolódó, az iskola és a tanulók érdekeit szolgáló pályázatokat dolgoz ki, azokon részt 

vesz. 

 Érdeklődő tanítványait felkészíti a helyi versenyekre, vizsgákra. 

 Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni felkészültségüket optimális szintű, 

személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, az osztályozás értékelésénél a PP - ban 

leírtak szerint jár el. 

 Írásbeli és felmérő dolgozatokat legkésőbb 2 héten belül kijavítja és kijavíttatja. A dolgozatírás 

időpontját a tanulókkal előre közli, ügyelve arra is, hogy ugyanabban az osztályban egy napon kettőnél 

több dolgozat írására ne kerüljön sor. 

 A kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli. 

 Felel azért, hogy a naplóba bejegyzett érdemjegyekről a szülők is tudomást szereznek. 

 Az iskolavezetés jóváhagyásával - a HPP szerint - a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó 

gyermekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet. 

 Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. Gondoskodik a 

szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a szertár rendjéről, s 

öntevékenyen részt vállal a szemléltetőeszköz-állomány fejlesztésében. 

 Az iskola pedagógiai programjában és a munkatervben meghatározott - szaktárgyával kapcsolatos - 

szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal. 

 Előzetes megállapodás szerint a kötelező óraszámba beszámíthatók a következő feladatok: szakköri 

foglalkozások, énekkar, felzárkóztató foglalkozás, ügyelet. 
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 Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző feladatokat (osztályfőnök, szakmai 

munkaközösség vezetője, DÖK vezetője) és felelősi tevékenységet (pl. pályaválasztási felelős, 

ifjúságvédelmi felelős, tankönyvfelelős, szabadidő szervező, stb.). 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon történő megbízással, az intézmény 

vezetője által összeállított ügyeleti rend szerint, az óraközi szünetekben ügyeleti teendőket lát el; 

beosztható tanítás nélküli időszakban felügyeletre; szükség szerint - az iskolavezetés utasítására - 

helyettesítéseket végez. 

 Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát: pontosan vezeti az 

osztálynaplót, a tanulók érdemjegyeit beírja vagy beíratja az ellenőrző könyvbe, megírja a vizsgák 

jegyzőkönyveit. 

 A pedagógus részt vesz az iskola szülői értekezletein, az iskola munkatervében meghatározott 

fogadóórákon. A szülőkkel való találkozások során tájékoztat a tantervi követelményekről, a tanulók 

előmeneteléről, megbeszéli velük a gyermek fejlődésében felmerülő problémákat. 

 A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a tantestületi értekezleteken, 

megbeszéléseken, joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 

 Meg kell jelennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen. 

 A szaktanár kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgyához 

kapcsolódó új tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések körében való 

tájékozódás. 

 Meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyában használatos tankönyv, oktatási segédletek, írószer 

és egyéb taneszköz szükségletet, tapasztalatai alapján javaslatot tesz a rászoruló tanulók tanszer-

segélyben, vagy egyéb juttatásban való részesítésére. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a foglalkozás 

helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit és a tanítási anyag, 

valamint a megfelelő taneszközök eljuttatásával elősegíti a szakszerű helyettesítést. 

 Szaktárgya tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók személyiségének a 

nevelőtestülettel közösen kialakított koncepció szerinti fejlesztése; a PP-ban megfogalmazott iskolai 

értékrend következetes képviselete. Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; ennek 

előmozdítása érdekében együttműködik az osztályfőnökkel és a vele egy osztályban tanító 

pedagógusokkal. 

Munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik. 

A teljesítményértékelés módszere 

 Az iskolavezetés óralátogatásai. 

 A tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok eredményei, vizsga-, és versenyeredményei. 

 Szükség szerinti írásbeli vagy szóbeli beszámoló az iskolavezetés által megadott szempontok alapján. 

 Egyéb közvetett információk. 
 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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Az osztályfőnök munkaköri leírása 
A munkakör célja 

Egy osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; a nevelési tényezők összefogása a 

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

életének szervezése. 

Legfontosabb felelősségek és feladatok 

 Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg egy évre. Munkáját a NAT, az iskola pedagógiai programja és az 

éves munkaterv alapján végzi. Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a 

tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése; közösségi tevékenységük 

irányítása; önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése. 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek: írásos dokumentuma a az osztályfőnöki órák tanmenete 

(ahol nincs osztályfőnöki óra, ott foglalkozási tématerv) 

 Személyiség- és közösségfejlesztő munkája, az iskola pedagógiai programjában preferált alapértékek 

osztályban való elfogadtatása érdekében: törekszik tanulói személyiségének; család és szociális 

körülményeinek alapos megismerésére; a szülők iskolával szembeni elvárásainak; a gyerekeikkel 

kapcsolatos ambícióinak megismerésére. 

 Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit; az osztályon belül uralkodó értékrendet. 

 Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel, a gyermek és ifjúságvédelmi 
felelőssel. 

 Látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli foglalkozásait; tapasztalatait, észrevételeit, az 

esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

 Szükség esetén - az igazgató hozzájárulásával - az osztályban tanító tanárokat és az érintett más 

pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a nevelőtestületi 

értekezleten ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját, 

magatartását. Az osztályban tanító pedagógusokkal megvitatja az addigi tapasztalatait és a következő 

időszak teendőit. 

 Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a tanulásban. 

Havonta az osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és szorgalmát. 

 Segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását, decemberben és májusban intenzív fejlesztő 

foglalkozást szervez a bukásra állók számára. 

 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

 Tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy az osztály közösségi 

tevékenysége során alkalmat teremtsen minden tanulónak a demokratikus közéleti szereplésre való 

felkészülésre. 

 A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket használja fel az 

osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására. Az osztályfőnöki órák témáit 

tanmenetben rögzíti. 
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 Az osztályfőnöki órákon folyó irányított beszélgetések szolgálják az iskola pedagógiai programját; de  

mindenképpen tartalmazzák a humanista alapértékek elfogadtatására való törekvést. A PP-ban 

megfogalmazott értékekre a rendre, tisztaságra; udvarias, kulturált viselkedésre; fegyelmezett 

munkára és tanulásra; a munka és a dolgozó ember tiszteletére; az önművelés igényére; testi-lelki 

egészség megőrzésére; környezetvédelemre; demokratizmusra; önismeretre; harmonikus, társas 

kapcsolatok kialakítására nevel. Az egyes alapkérdésekkel való foglalkozás mértékét, a rá fordított időt 

és az osztályfőnöki tematikába kerülő egyéb kérdéseket az iskola pedagógiai programja; a tanulók 

fejlettségi szintje és érdeklődése alapján választja ki. A tanmenetben tervezett témák feldolgozására 

alaposan felkészül, ugyanakkor a tanulók érdeklődésének, aktivitásának figyelembevételével 

rugalmasan kezeli azokat: egyesekre a tervezettnél több vagy kevesebb időt fordíthat. 

 A nevelő munkája tervezésében az osztályfőnöki tanmenetet foglalkozási tervvel egészíti ki. Ebben 

megtervezi a gyerekek személyiségfejlesztése érdekében elvégzendő felméréseket, vizsgálatokat, a 

tanulókkal való egyéni bánásmód eljárásait; s az osztállyal való egyeztetés után a tanévre tervezett 

közös tevékenységeket (munka, kirándulások, egyéb rendezvények). 

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire; ünnepségeire; szervezi osztálya szabadidős 

foglalkozásait oly módon, hogy így megismertesse tanítványaival a kulturált szórakozás és művelődés 

változatos formáit; kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas kialakításának igényét. 

 Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját; felkelti a tanulókban az iskolai közéleti tevékenység 

iránti érdeklődést; az osztály életének demokratikus szervezésével kifejleszti bennük az ehhez 

szükséges képességeket. 

 A gyerekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és- szabadidős foglalkozásokat is) 

értékeli; bennük is kialakítja a reális önértékelés igényét. 

 Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás megismertetésére. A gyerekek 

életkorának megfelelően szakmai ismertetésekkel, önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a 

pályaválasztásra. 

 Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem rendjének, 

tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására; együttműködik a szülőkkel. 

 Évente legalább 3 alkalommal szülői értekezletet tart. 

 Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét; megbeszéli velük a gyerekeket 

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

 Képviseli az osztály érdekeit a nevelőtestület és a szülői szervezet előtt. Kapcsolatot tart a szülői 

szervezet képviselőivel. 

 Megszervezi az arra vállalkozó és alkalmas szülők részvételét a tanulás segítésében, a pályaválasztási, 

iskolai szabadidős programok, kirándulások, táborozások szervezésében, az iskolai alapítvány 

támogatásában. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
6793 Forráskút, Jókai u. 32. iskola@forraskut.hu 

tel/fax.:62/587141 30/5620167 OM 201209 CA 4001-4002-CA4003-CA 4004 

  
 Pályázatokat dolgoz ki, nyújt be az osztály programjainak finanszírozására. 

 Osztályfőnöki megbízatása első évében - legkésőbb a tanév végéig - a tanulókat otthonukban 

meglátogatja, majd szükség szerint végez családlátogatásokat szülők előzetes értesítésével és 

beleegyezésével. 

 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, 

alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és elmarasztalás formáit. 

 Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló szabályszerű, naprakész 

vezetéséért, a törzslapok pontos felfektetéséért. 

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik a gyermekvédelmi 

felelőssel; gondoskodik számukra szociális és tanulmányi vagy gyermekjóléti segítség nyújtásáról. 

 A gyerekekkel minden érdemjegyet beírat az ellenőrzőbe; rendszeresen ellenőrzi, hogy aláíratták-e az 

ellenőrzőbe került jegyeket és bejegyzéseket. 

 Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait; adatokat szolgáltat osztályáról az iskolai statisztika 
elkészítéséhez. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket; továbbtanulási lapjaikat 

szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a szakirodalom tanulmányozását, 

bemutató foglalkozást, különböző témájú felmérések kidolgozását és elemzését vállalja. 

 
A teljesítményértékelés módszere 

 Az osztályfőnök erkölcsi és jogi felelősséget vállal a rábízott tanulók személyi 

biztonságáért; kulturált viselkedéséért; személyiségük fejlesztéséért. 

 Munkájáról írásban beszámol az iskolavezetőség által kiadott szempontok alapján. 

- A Munka Törvénykönyve, a Kjt. és végrehajtási rendelete szerint anyagi felelősséggel tartozik az 

iskola felszerelési tárgyainak épségéért, a rábízott tárgyak szabályos kezeléséért. 

 Óralátogatások és mérések. 
 

 
A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
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A napközis nevelő (1-4. osztályban) munkaköri leírása 

Alapvető kötelességek, feladatok 

 Legfontosabb feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás feltételeinek 

megteremtése, módszereinek megtanítása és szükség szerinti segítségnyújtás. Ezt a tevékenységét a 

saját maga által készített napirend/heti rend szerint végzi. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek a heti 

rendben/napirendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak, írásbeli házi 

feladataikat maradéktalanul elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden esetben; minőségileg lehetőség 

szerint ellenőrzi. 

 A memoritereket lehetőség szerint kikérdezi. 

 A rászorulókat korrepetálja, vagy tanulópárok szervezésével oldja meg a lemaradók fölzárkóztatását. 

 Együttműködik a csoportját tanító nevelőkkel. 

 Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kulturált étkezés 

feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a tanulók fegyelmezett viselkedéséről. 

 Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével biztosítja az ebédlő, a csoportfoglalkozásra 

használt terem és az udvar rendjét és biztonságát. 

 Gondoskodik a csoportja számára kiadott eszközök gondos tárolásáról. 

 Mint a tantestület tagja részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői értekezletein, fogadóóráin, 

együttműködik az osztályfőnökökkel. 

 A gyermekek munkájának ösztönzésére értékelési rendszert dolgoz ki, a heti (napi) értékelések 

eredményéről szükség szerint tájékoztatja az osztályfőnököket és a szülőket. 

 Munkaideje egyéni beosztás szerinti, ez idő alatt felelős a gyermekek foglalkoztatásáért, a 

foglalkozások szünetében is. 

A teljesítményértékelés módszere 

 Szükség szerint az iskolavezetéstől kapott szempontok alapján írásban beszámol a gyermekek 

tanulmányi eredményének, magatartásának alakulásáról; szabadidős tevékenységének 

sikerességéről. 

 Foglalkozások látogatása szúrópróba szerűen. 

 Egyéb közvetett információk. 

 

 A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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A napközis nevelő (5-8. osztályban) munkaköri leírása 

 
Alapvető kötelességek, feladatok 

 Legfontosabb feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás feltételeinek 

megteremtése, módszereinek megtanítása és szükség szerinti segítségnyújtás. Ezt a tevékenységét a 

saját maga által készített napirend/heti rend szerint végzi. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek a heti 

rendben/napirendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak, írásbeli házi 

feladataikat maradéktalanul elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden esetben; minőségileg lehetőség 

szerint ellenőrzi. 

 A memoritereket lehetőség szerint kikérdezi. 

 A rászorulókat korrepetálja, vagy tanulópárok szervezésével oldja meg a

 lemaradók fölzárkóztatását. 

 Együttműködik a csoportját tanító nevelőkkel. 

 Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével biztosítja a csoportfoglalkozásra használt 

terem és az udvar rendjét és biztonságát. 

 Gondoskodik a csoportja számára kiadott eszközök gondos tárolásáról. 

 Mint a tantestület tagja részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői értekezletein, fogadóóráin, 

együttműködik az osztályfőnökökkel. 

 A gyermekek munkájának ösztönzésére értékelési rendszert dolgoz ki, a heti (napi) értékelések 

eredményéről szükség szerint tájékoztatja az osztályfőnököket és a szülőket. 

 Munkaideje intézményi beosztás szerinti, ez idő alatt felelős a gyermekek foglalkoztatásáért, a 

foglalkozások szünetében is. 

A teljesítményértékelés módszere 

 Szükség szerint az iskolavezetéstől kapott szempontok alapján írásban beszámol a gyermekek 

tanulmányi eredményének, magatartásának alakulásáról; szabadidős tevékenységének 

sikerességéről. 

 Foglalkozások látogatása szúrópróba szerűen. 

 Egyéb közvetett információk. 

 
A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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Diákönkormányzatot segítő nevelő feladatai 
 

A Diákönkormányzatot (FODISZ) segítő nevelőt a diákok és a nevelőtestület véleményének 

figyelembevételével az igazgató bízza meg. A megbízatás öt tanévre szól. 

Feladatok: 
 

 A DÖK diákképviselőivel való rendszeres (legalább havi) kapcsolattartás. 

 Az SZMSZ-ben és az éves munkatervben szereplő DÖK által szervezett programok felelős szervezője, 

végrehajtója. 

( hulladékgyűjtés, színházlátogatás, karácsonyi készülődés, farsang, DÖK nap, stb. ) 
 

 A DÖK részére a Köznevelési Törvény által biztosított jogok gyakorlása során képviseli a diákok 

érdekeit. 

 Képviselteti a DÖK-ot  rendezvényeken, szervezetekben. ( kistérségi tiniparlament, országos 

diákparlament) 

 Felelős a DÖK számára biztosított pénzeszközök felhasználásáért, figyelemmel kíséri a pályázati 

kiírásokat, esetenként pályázatokat ír. 

 Évente beszámol a DÖK tevékenységéről. 

 A FODISZ diákképviselőivel közösen munkatervet készít. 

 Évente egy alkalommal diákközgyűlést (diákparlamentet szervez). 

 október 30-ig a DÖK diákképviselőivel közösen felülvizsgálja a házirendet, javaslatot tesz annak 

esetleges módosítására. 

 

 
Teljesítményértékelés módszere 

 Beszámoló a DÖK tevékenységéről 

 Megvalósult programok 
 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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Gyermek -és ifjúságvédelmi felelős feladatköri leírása 

 

I. A MEGBÍZÁS CÉLJA 

Ellátja és nyilvántartja a problémamegelőző és a problémakezelő gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkát az intézmény veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és egyéb ok miatt 

rászoruló tanulóinál. 

Elősegíti a nyilvántartott fiatalok egyéni fejlődését, folyamatos kapcsolatot tart a nevelő- 

gondozó tevékenységben segítő intézmények, a gyermekvédelmi hatóság kollégáival. 

 

II. RÉSZLETES FELADATKÖR 

1.) Tiszteletben tartja a gyermeki és emberi jogokat, kiemelten kezeli a szakmai titoktartás 

kötelezettségét. Megbízatása tárgyában képviseli az igazgatót a külső együttműködők 

(intézmény, hatóság) felé. 

2.) A prevenció érdekében felméri a segélyek iránti kérelmek indokoltságát és feltárja az 

osztályfőnökökkel való együttműködésben a veszélyeztetett családokat. 

3.) Állandó kapcsolatot tart a veszélyeztetett gyermekek javára a védőnővel, az 

osztályfőnökkel, gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval. 

4.) Pontos kimutatást vezet a veszélyeztetett fiatalokról: az állami gondozottakról. a 

segélyben részesülőkről, az ideiglenes beutaltakról, a gyámhatósági intézkedésre 

pártfogoltakról, a nevelőotthoni, nevelőintézeti gondozottakról. 

5.) Jó és eredményre vezető kapcsolatot alakít ki a körzetébe tartozó veszélyeztetett 

családokkal. A szükséges kooperációval, empátiával, toleranciával viselkedjen a 

védelemre szoruló fiatallal. 

6.) Kitartóan segíti a veszélyeztetett fiatal életkörülményeinek javítását, támogatja érzelmi 

kiegyensúlyozottságát, biztonságérzetét, elősegíti a közösségben szocializációját. 

7.) Biztosítja a veszélyeztetett tanuló nyugodt körülmények között való tanulását, hatékony 

felkészülését (tanulószobai elhelyezéssel). 

8.) Megszervezi – pedagógusok bevonásával – a rászoruló fiatal tanulmányi teljesítményét 

javító felzárkóztató, és tehetséggondozó foglalkozásokat, a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozások látogatását. 

9.) Ismeri a pedagógiai és pszichológiai folyamatokat, a szocializációs folyamat tényezőit, és 

azokat a törvényeket, rendeleteket, amelyek a gyermek- és ifjúságvédelmi munkával 

kapcsolatosak. 

10.) Megírja a szükséges leveleket, jelentéseket (iktatás!), megőrzi, rendszerezi a 

gyermekekről készült dokumentációt. Határozatokat fogalmaz, nyomtatványokat tölt ki 

11.) Javasolja speciális foglalkozások (logopédus, pszichológus, konduktor, stb.) igénybe 

vételét, a kollégiumi, vagy nevelő otthoni elhelyezést. 
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12.) A támogatásra szoruló tanulókról és munkájának eredményességéről rendszeresen 

beszámol a nevelőtestületnek, félévenként írásban is. 

 
13.) Irányítja és koordinálja a pedagógusok gyermek– és ifjúságvédelmi tevékenységét. 

 

III. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK 

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és 

hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak 

ellátásához. 

IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket, és igazgatói 

utasításokat, – gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat. 

Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére. Köteles az igazgató  figyelmét 

felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra. 

V. FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és tevékenységére. Felelősségre vonható: 

 A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és munkatársak 

jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 

 A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért, 

 A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért. 

 
A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
6793 Forráskút, Jókai u. 32. iskola@forraskut.hu 

tel/fax.:62/587141 30/5620167 OM 201209 CA 4001-4002-CA4003-CA 4004 

 

 

GYÓGYPEDAGÓGUS 

 

A munkakör célja 
 

A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott szakértői vélemény 

alapján az arra jogosult sajátos nevelési igényű tanulók számára egyéni fejlesztési terv készítése, 

gyógypedagógiai foglalkozások megtartása. 

 

Feladatköre részletesen 

 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 
személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában az 
ágazati jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg. 

 Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján– élve a 
pedagógusi szabadság lehetőségeivel, de ezt alárendelve a tanulók érdekeinek és a kollektív 
munkaközösségi, vagy nevelőtestületi döntéseknek –, a módszerek és a taneszközök szabad 
megválasztásával, a tanév elején összeállított egyéni fejlesztési terv alapján végzi. 

 Törekszik a differenciált foglalkoztatás és az egyéni haladási ütem tervezésére. Habilitációs – 
rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti a tanulók sérült képességeit, fejletlen funkcióit. Alapos 
egyéni felkészülés alapján tartja a foglalkozásokat. 

 Alkotó módon részt vállal a tanulók folyamatos felzárkóztatásában, a pályaválasztási 
feladatokban, a gyermekvédelmi tevékenységben és az iskolai élet demokratizmusának 
fejlesztésében. 

 Közreműködik a többi pedagógus szakmai munkájának segítésében tanácsok, javaslatok 
megfogalmazásával. 

 A gyógypedagógiai tevékenysége alatt álló tanulók fejlődéséről, magatartásáról, a felvetődő 
sajátos problémákról szóban és írásban tájékoztatja az érintett pedagógusokat, illetve a 
szülőket. Ellenőrzi az információk tudomásul vételét. 

 Széleskörű kapcsolattartásra törekszik a nevelőtestület tagjaival nevelési és szaktárgyi 
kérdésekben. 

 Szükség esetén hospitál tantárgyi órákon vagy fejlesztőfoglalkozásokon. 

 Rendszeresen fejleszti szakmai, gyógypedagógiai felkészültségét. Ennek érdekében 
felhasználja az önképzés és szervezett továbbképzés alkalmait. 

 Ellátja a tanügyi dokumentációk adminisztrációját, valamint egyéb, a foglalkozásaival 
kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 

 Kapcsolatot tart a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsággal, 
követi a kontrollvizsgálati időpontokat, azok előtt 3 hónappal elkészíti és elküldi a vizsgálati 
kérelmet. 

 Kapcsolatot tart a szakszolgálattal, az utazó szakemberekkel. 
 

 
A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba
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AZ ISKOLATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

 
 végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét, valamint az ügyintézésre 

előírt határidőket figyelemmel kísérve segíti azt betartatni, 
 vezeti a postai küldeményekkel kapcsolatos elszámolást, nyilvántartást,

 kimutatásokat, tájékoztatásokat készít, rendszerez, 
 ellátja a telefonügyeletet, 
 intézi a dolgozók úti elszámolását (havi bérletek), 
 rendezi, kezeli a különféle közlönyök, kiadványok egyes példányait, 
 a jogszabályok betűrendes útmutatását, nyilvántartását vezeti, 
 körözvények eljuttatását, láttamozását számon tartja, 
 szabadság nyilvántartását vezeti, 
 vezeti a közalkalmazotti nyilvántartást, 
 intézi a számlák, intézményi vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 
 a  tanulók  részére  megrendeli  a  diákigazolványokat,  s  azok  kezelését  a  jogszabályokban 

meghatározottak szerint kezeli, 
 a pedagógusok részére megrendeli a pedagógus igazolványokat, s azok kezelését a 

jogszabályokban meghatározottak szerint kezeli, 
 felel az intézményi ügyek titkos kezeléséért, 
 az adatok kezelése és továbbítása csak igazgató felhatalmazása alapján az adatkezelési szabályzat 

keretei között történhet 
 felelős környezete tisztaságáért, esztétikusságáért, 
 elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az igazgató megbízza. 
 végzi a munkaszerződésekkel, kinevezésekkel, átsorolásokkal kapcsolatos feladatokat, 
 a személyi anyagokat naprakészen vezeti és kezeli 
 a dolgozók munkavállalásának kezdeti és megszűnési időpontjait nyilvántartja, 
 tanulókkal és az oktatással és egyéb ügyekkel kapcsolatos nyomtatványokat rendeli, kezeli. 
 az állóeszköz - fogyóeszköz leltári nyilvántartásokat folyamatosan vezeti, beszerzi, kiadja az 

irodaszereket, 
 gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor ellenőrizhető 

állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek, 
 személyi anyagokat rendezi az Igazgatóval, az adatok kezelése és továbbítása csak igazgató 

felhatalmazása alapján. 
 tanulói étkezés, iskolatej nyilvántartás vezetése 

 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.  

Forráskút 2017. szeptember 2. 

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

igazgató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat megismertem, magamra nézve 

kötelezőnek elismerem. 

Forráskút 2017. szeptember 1. 

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

Közalkalmazott aláírás 
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 
A tanórai szünetekben, illetve a tanítási órán kívüli nem kötelező foglalkozások során a folyosói ügyelet ellátása, a 
napközis nevelő munkájában segítséget nyújtani (étkezések, kísérések, a tanulószoba munkarendjét megzavaró tanuló 
számára felügyelet), valamint minden pedagógus munkájának támogatása igény szerint. 
 Alapvető felelősségek és feladatok 
A pedagógiai asszisztens felelősséggel és az igazgató és a helyettesek, tagintézményvezetők által kitűzött feladatokat 
önállóan, illetve pedagógus mellett látja el a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése 
érdekében. 
Munkaköri kötelességeit általában a mindenkori jogszabályoknak megfelelően végzi.  
A kompetenciamérésnél és egyéb méréseknél, valamint a minőségbiztosítás által meghatározott követelmények 
betartásához aktívan közreműködik, valamint felügyeletet biztosít.  
Az intézmény folyosóinak dekorálását az igazgató, az igazgatóhelyettes és a tagintézmény-vezetők által meghatározott 
módon végzi, valamint önállóan tervezi meg az iskola arculatát felügyelet mellett. 

 A követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a képességek fejlesztését célzó 
tanmenetetek teljesítéséhez segítséget nyújt a vezetők által kijelölt pedagógusnak. 

 Tanítási órákon, illetve a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanári szobában felügyeletet végez azon tanulók részére, 
akik a tanórát, illetve a foglalkozást viselkedésükkel zavarják. Biztosítja, hogy a tanulók ez idő alatt tanulási 
tevékenységet látnak el. 

 Az iskola és a tanulók érdekeit szolgáló pályázatoknál segítséget nyújt, azokon részt vesz, illetve a pályázat 
benyújtásához mellékleteket biztosít. 

 A tanulók differenciált foglalkoztatásánál igény esetén a személyre szabott feladatokban segítséget nyújt a kijelölt 
pedagógusnak.  

 Az iskolai leltárnál, az iskolai tankönyvek év végi beszedésénél segítséget nyújt és gondoskodik tankönyvek megfelelő 
állapotának könyvtárba kerüléséről.  

 Az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket a pedagógusnak kérésre a kijelölt tanterembe helyezi, illetve 
annak állagát javítja. Gondoskodik a pedagógus szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásánál 
megőrzéséről, a szertár rendjéről, a vezetéstől kért segítségnek megfelelően.  

 Az iskola pedagógiai programjában és a munkatervben meghatározott - szaktárgyával kapcsolatos - szabadidős 
programok, versenyek, megszervezésében a kijelölt pedagógus mellett aktív szerepet vállal. 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon történő megbízással, az igazgatóhelyettes, 
tagintézményvezetők által összeállított ügyeleti rend szerint, az óraközi szünetekben a pedagógusok mellett ügyeleti 
teendőket lát el; beosztható a tanulószobás étkeztetés nem önálló felügyeletére; szükség szerint.  

 Meg kell jelennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen, archívum készítésében segítség nyújtása, illetve 
irattár kezelésében felkérésre segítség nyújtása.  

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a foglalkozás helyén. 
Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit.  

 A versenykiírásokban, azok elkészítésében minden pedagógusnak segítséget nyújt, de csak a vezetőség kérésére, 
illetve egyéb, időközben felmerült aktuális igények teljesítése. 

 Munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik.  
A teljesítményértékelés módszere 

 Az iskolavezetés óralátogatásai alapján a kijelölt tanulók magatartásában beállt változások mérése által. 

 A tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgaeredményeiben beálló változás alapján.  

 Egyéb közvetett információk, az iskola arculatának erőteljes megjelenítése, s esztétikumának javítása, illetve 
megőrzése. 

Munkaidő beosztás:  
Munkaideje: naponta (ettől eltérőutasítástól eltekintve) naponta 7:30-tól 15:30-ig 
Hétfő-Péntek  Csólyospálosi Tagintézményben 
Kedd-Csütörtök  Forráskúton   Szerda              Üllés- Fontos Sándor Tagintézményben 
A munkaköri leírás 2017 szeptember 1-jén lép hatályba. 
Forráskút 2016. szeptember 13. 
   ............................................... 
   igazgató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek 
elismerem. 
Forráskút 2016. szeptember 13.    
   közalkalmazott aláírása 
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Rendszergazda munkaköri leírása 
A munkakör fő célkitűzése: 
Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az állandó oktatási 
állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési- oktatási feladatainak alárendelve, a számítástechnika 
tanáraival együttműködve, a pedagógusok igényeit figyelembe véve végzi. 
Munkaideje heti 40 óra (munkaidőkeretben) egyéb utasítás nélkül naponta 7:30-15:30 óráig, melyről jelenléti 
ívet vezet. 
 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Üllés Forráskút 
Forráskút A hét 
Csólyospálos B hét 

Üllés Csólyospálos 

 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. 

 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 

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 javaslatot tesz megjavíttatásra. 

 Kapcsolatot tart az aktuálisan szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről 
munkanaplót vezet. 

 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. 

Szoftver 

 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A meglévő 
szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem 
rendelkező programokat, és javaslatot tesz a legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes 
programok használatára. 

 Az intézmény által vásárolt, vagy ingyenesen használható 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. 

 Az intézmény vezetőivel rögzített módon biztonsági adatmentést végez. 

 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, illetve a 
szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. 
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Hálózat 

 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos üzemeltetésére. 

 Felméri az aktuális állapotokat és megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet 
a mindenkori állapothoz igazítja. 

 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott főbb 
lehetőségeket. 

 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. 

 Az intézmény vezetőivel egyeztetett módon új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a 
felhasználói jogokat karbantartja. 

 Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. 

 A hálózati rendszerek belépési jelszavát (adminisztrátor, tanári, egyéb…) lezárt borítékban átadja az 
intézmény vezetőinek, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot csak különösen indokolt 
esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika szakos tanára bonthatja fel. 

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, helyben végezhető javítások 

 Audiovizuális eszközök használatában kérésre segítséget nyújt. 
 

 
 
1.1.  Munkaköri leírások záradékolása 
 
Záradék 
 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. A 
munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat megismertem, azokat betartom. 
 
Kelt: Forráskút, 2017. szeptember 1. 
 
 

 .......................................................................   .......................................................................  
átadó átvevő 

 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
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A karbantartó munkaköri leírása 
 

A munkakör célja: 

 
Az iskola épületeiben felmerülő - szakipari munkát nem igénylő karbantartási feladatok ellátása, az épület 

és a berendezések állagának folyamatos ellenőrzése, hibaelhárítás. 

Feladatok: 

 A szakipari munkát nem igénylő kisebb javítások elvégzése. 

 A készülékek, gépek, berendezések felügyelete. 

 A kerti gépek rendben tartása. Szükség szerint anyagbeszerzés. 

 A zárak, nyílászárók, vízcsapok kisebb javítása, szükség esetén cseréje. 

 Padok, székek, asztalok kisebb javítása, csavarok pótlása, hegesztés. 

 Táblák, tablóképek, dekorációs anyagok, faliújság, karnisok, szemléltető eszközök elhelyezése. 

 Izzók, fénycsövek, csavaros biztosítékok, világítótestek buráinak cseréje villamos berendezések 
állapotának ellenőrzése. 

 Az épületek eresz- és csatornarendszerének javítása, szükség esetén cseréje. Az intézmény külső 
területének tisztántartása, nyáron az udvar, park, rendben tartása, szükség szerint füves területek 
kaszálása, nyírása. 

 A nyári szünidei nagytakarítás idején a tisztasági festés, mázolás elvégzése, az intézményben 
tartózkodik, figyelemmel kíséri az esetleges szakipari munkálatokat. 

 Fűtési rendszer… 

 Szennyvízszivattyú, tartályok 

 szemetes konténer 

 télen 

 riasztó, tűz, ellenőrzése 

Anyagi felelősség: 

 A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik. 

 Munkavégzése során köteles a munkavédelmi szabályokat betartani. 

A teljesítményértékelés módszere 

 

 Az igazgató és helyettese, valamint a gazdasági vezető szúrópróba szerűen ellenőrzi 
tevékenységét. 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

Forráskút 2017. augusztus 30.  

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

igazgató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat megismertem, magamra nézve 

kötelezőnek elismerem. 

Forráskút 2017. augusztus 30. 

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

közalkalmazott aláírása 
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A takarító munkaköri leírása 
Munkabeosztás: változó rend szerint 

I- es reggeles: 6-8-ig 

II- es reggeles 6-10-ig 

III- as délelőttös: 8-12-ig 

I- es délutános 12-

18-ig II-III-as délutános    14-

18-ig A munkakör célja 

 
Az iskola épületének, termeinek és berendezéseinek folyamatos tisztántartása. 
A takarító feladatai 

Időszakok 
1 Naponta 2 Egyéb 

 

 
2.1 Elvégzendő feladatok 

Tanórák 

alatt 

Óraközi 

szünetek- 

ben 

Tanítási 

időn 

kívül 

 
Hetente 

 
Havonta 

 
Évente 

 Az épület nyugati és keleti szárnyán 
található tantermek, a nevelői szoba, 
irodák, teakonyha, alagsor folyosója, a 
könyvtár, a technika terem, s az ide vezető 
lépcsőház, közlekedők, kazánház takarítása 
(söprés, portörlés, szőnyegek 
portalanítása, felmosás). 

   
 

+ 

   

 A vécékben fertőtlenítő lemosást végez, 
illetve ügyel arra, hogy WC-papír, folyékony 
szappan mindig legyen minden 
mellékhelyiségben. 

   
+ 

   

 Ellenőrzi a WC-k tisztaságát, szükség szerint 
rendet tenni. A piszoárokat, WC- t minden 
szünet után lehúzni. 

+ + 
    

 A szemetes edények kiürítése, 
fertőtlenítése. 

  +    

 A padok, asztalok lemosása, szükség szerint 
vegyszeresen 

  +    

 A mosdók vegyszeres felmosása, 
tükrök, csempézett felületek tisztítása. 

  +    

 Mosdókagylók, piszoárok tisztítása,   +    

 Bejáratok előtti területek és járdák 
takarítása szükség szerint naponta többször 
is 

+ 
 

+ 
   

 A földszinti és emeleti folyosók, közlekedők, 
valamint a lépcsőház váltott vizes 
felmosása. 

  
+ 

   

 Szertárak +      

 Számítástechnika terem +      



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 6793 Forráskút, Jókai u. 32. iskola@forraskut.hu  

tel/fax.:62/587141 30/5620167 OM 201209 CA 4001-4002-CA4003-CA 4004 

 

 

Időszakok 
1 Naponta 2 Egyéb 

 

 
4.1 Elvégzendő feladatok 

Tanórák 

alatt 

Óraközi 

szünetek- 

ben 

Tanítási 

időn 

kívül 

 
Hetente 

 
Havonta 

 
Évente 

 A folyosón elhelyezett virágok 
gondozása. 

+      

 Táblák lemosás, a krétapor eltávolítása 
  +    

 Képek, dekorációk portalanítása 
   +   

 A könyvek portalanítása a könyvtárban 
    +  

 Az ajtók kinyitása kimenő szünetekben 
 +     

 A cserepes virágok portalanítása, - az 
ajtók lemosása. 

   +   

 A törölközők, konyharuhák kimosása 
   +   

 Pókhálózás minden helyiségben 
   +   

 Napi munkája végeztével köteles 
meggyőződni, hogy az ablakok, oldalajtók, 
irodák és a könyvtár zárva vannak-e. A 
riasztó berendezés beélesítése ezután az 
épületet lezárni, kulcsokat őrizni. Azokat 
csak az igazgató vagy a helyettese 
engedélyével adhatja ki másoknak. 

    
 

 
+ 

  

 Szekrények lemosása. 
 Parkettaápolás a tantermekben és 

irodákban, - ablaktisztítás. 

    
+ 

 

 Az iskola körüli területekről a szemét 
eltávolítása (07.00-8.00) között 

+      

 Az oldallépcsőt, rendben tartja, szükség 
szerint lesöpri, télen a lépcsőn 
hóeltakarítást, csúszásmentesítést 

végez. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

   

 Minden szünetben (téli, tavaszi, nyári) 
nagytakarítás. A nagytakarítás fogalmába 
tartozik: függönymosás, ajtók, ablakok, 
bútorzat, felszerelés lemosása,   padlózat
felmosása, fényezése. 

      
 
+ 

 Nyári szünet alatt – szabadságon kívül - az 
udvaron a virágok öntözése, ápolása. 

     + 

 Tanítási szünetekre eső rendezvényekre a
szükséges tantermek kitakarítása. 

     
+ 

 
4.3 A délelőtti ügyeletes átveszi a napközis tanulók 

számára a tízórait, gondoskodik annak 

kiosztásáról és az edények elmosásáról, 

elszállításáról. 

 
 
+ 

   

 
  



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 6793 Forráskút, Jókai u. 32. iskola@forraskut.hu  

tel/fax.:62/587141 30/5620167 OM 201209 CA 4001-4002-CA4003-CA 4004 

 

 

Anyagi felelősség 

 
 Munkaideje, munkavégzése alatt gondosan ügyel a bútorok, edények, egyéb berendezések 

épségére, ezekért anyagi felelősséget vállal. Az iskolaépülettel és a felszereléssel, berendezéssel 
kapcsolatos rendellenességeket köteles közvetlen felettesének jelenteni. 

 Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi 
szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

 

 
 Minőségi követelmények 

 A szennyezett felmosóvizet nem szabad az ajtó elé, a lépcsőre önteni. 
 A vegyi anyagok használata esetén be kell tartani a biztonsági előírásokat. 
 A WC-ket naponta fertőtleníteni kell. 

 A hideg- és melegburkolaton a felmosás, takarítás után nem maradhat szennylerakódás. 
 

A munkaköri leírás 2017. szeptember 1-jén lép 

hatályba. Forráskút 2017. szeptember 1. 

 
 

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

igazgató 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat megismertem, magamra nézve 

kötelezőnek elismerem. 

Forráskút 2017. szeptember 1. 

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

közalkalmazott aláírása 
  
 
 
  



 
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola panasz- és 

közérdekű bejelentések kezelésére vonatkozó eljárásrendje 

6. számú melléklet 

A PANASZ ÉS A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 

 
Az iskola tanulói, szüleik/gondviselőik, az iskola dolgozói fordulhatnak panasszal vagy a 

közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben az iskolához, mint eljárásra jogosult szervhez. 

• Panaszt, bejelentést tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola 

köteles, illetve jogosult intézkedésre. 

• A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket az intézmény intézményvezető 

helyettese illetve a tagintézmények vezetői kötelesek megvizsgálni. 

• Jogosság esetén kötelesek az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény 

vezetőjénél intézkedést kezdeményezni. 

A „Panaszkezelési szabályzat”-ról az iskolába lépéskor a házirenddel együtt minden tanulót, 

szüleiket, és minden új dolgozót tájékoztatni kell. 

A panaszkezelés lépcsőfokai 

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

2. Az osztályfőnök kezeli a problémát, vagy az intézményvezető-helyetteshez, tagintézmény-

vezetőhöz fordul, 

3. Az intézményvezető helyettes vagy a tagintézmény-vezető kezeli a problémát, vagy az 

intézményvezetőhöz fordul, 

4. Súlyos esetben a panasztevő közvetlenül az intézményvezetőhöz fordul. 

Formális panaszkezelési eljárás 
A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik: 

• személyesen vagy 

• telefonon  

Forráskúton a 62-587-141 vagy a 30/562-0167 telefonszámokon 

Csólyospáloson a 77-486-036 vagy a 30-285-3162 telefonszámokon 

Üllésen a 62-582-032 vagy a 30-619-2560 telefonszámokon 

• írásban 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

6793 Forráskút Jókai u 32. 

ÜFCSKÁI és AMI Csólyospálosi Tagintézménye 

6135 Csólyospálos Kossuth L. u 58. 

ÜFCSKÁI és AMI Iskola Fontos Sándor Tagintézménye 

6794 Üllés Dorozsmai út 53. 

• elektronikusan 

Forráskút: iskola@forraskut.hu 

Üllés: igazgato@fontos-iskola.hu 

Csólyospálos: igazgatosag@altisk-cspalos.sulinet.hu 

mailto:iskola@forraskut.hu
mailto:igazgato@fontos-iskola.hu
mailto:igazgatosag@altisk-cspalos.sulinet.hu


 
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola panasz- és 

közérdekű bejelentések kezelésére vonatkozó eljárásrendje 

 

A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – a tanító, szaktanár, osztályfőnök, az 

intézményvezető helyettes, tagintézményvezető vagy az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

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 az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető felé. 

• Az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető megoldást keres a panaszra. 

• Ha az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető nem talál megoldást az 

intézményvezető segítségét kéri. 

• Az intézményvezető 3 munkanapon belül egyeztet az érintettekkel. Ha a probléma nem 

oldódik meg intézményen belül, 1 hónap türelmi idővel, akkor 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 helyettes, tagintézményvezető, aki a tanév végén 

ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat, és elkészíti a beszámolóját az 

éves értékeléshez. 

Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére 
 

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

esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat minél előbb meg lehessen oldani. 

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

annak a területnek, ahol a probléma felmerült. Ha a panasz m unkajogi vagy technikai, akkor 

az intézményvezető helyetteshez, tagintézményvezetőhöz fordul. 

• Az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető aznap vagy másnap megvizsgálja a 

panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

• Ha a panasz jogosnak minősül, akkor az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető 

3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. Ha kell az egyeztetést/megállapodást írásban is 

rögzítik. Amennyiben szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos és a 

helyettes a beválást. 

• Ha szükséges az intézményvezetőt is bevonják a megoldás keresésébe. 
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közérdekű bejelentések kezelésére vonatkozó eljárásrendje 

• Ha 1 hónap lejártával a probléma nem oldódott meg sem az intézményvezető helyettes, 

tagintézményvezető, sem az intézményvezető közreműködésével, akkor az intézményvezető a 

fenntartó felé jelez. 

• 15 munkanapon belül az intézményvezető a fenntartó képviselőjének bevonásával 

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

• Ezután a fenntartó képviselője, és 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 nem elégedett a megoldással, jogában áll munkaügyi bírósághoz fordulni. 

A folyamat gazdája az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető, aki tanév végén ellenőrzi 

a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, korrekciós javaslatokat 

tesz az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 

Dokumentációs előírások 
 

A panaszokról az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető „Panaszkezelési 

nyilvántartás”-t köteles vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia (x.számú 

melléklet): 

• A panasz tételének időpontja 

• A panasztevő neve 

• A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum) 

• A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása 

• A panasz kivizsgálásának módja, eredménye 

• Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye 

• Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve 

• A panasztevő tájékoztatásának időpontja 

• Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma 

• Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban 

foglaltakat elfogadja, illetve ennek  hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem 

fogadja el. 

• Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv 

utóirataként feljegyzést kell készíteni a további teendő(k)ről. 

 
Üllés, Forráskút, Csólyospálos 2017.augsztus 31. 
 
 

Sápi Zoltán 

intézményvezető 



Panaszkezelési Nyilvántartó Lap
Panasztétel időpontja: Panasztevő neve:

Panasz leírása:

Panaszt fogadó

neve: Kivizsgálás módja:

beosztása: Kivizsgálás eredménye:

Szükséges intézkedés:

Végrehajtásért felelős neve: Panasztevő tájékoztatásának időpontja:


