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1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, 

TÖRVÉNYI HÁTTERE 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:  

 olyan jogszabályból következő meghatározások megfogalmazása, amelyek iránymuta-

tók az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan műkö-

désének garantálása érdekében, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletek-

ben foglaltak érvényre juttatásával 

 az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelye-

ket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdoku-

mentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, 

kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat törvényi háttere: 

 
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)  
 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól  
 A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  
 A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  
 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről  
 A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról  
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtá-

sáról  
 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratke-

zelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályai-

ról 

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

alkalmazásáról  
 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének álta-

lános követelményeiről  
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 326/213. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról  
 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  
 pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet  
 A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet  
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI-rendelet)  
 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésé-

nek irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadá-

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

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

vánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  
 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra 

történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

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

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

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

alapuló Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola szakmai alapdokumen-

tuma alapján. 

 

A köznevelési intézmény 

 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 

 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. 

 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1 Alapító szerv neve:   Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2 Alapítói jogkör gyakorlója:  emberi erőforrások minisztere 

3.2 Alapító székhelye:  1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4 Fenntartó neve:    Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

3.5 Fenntartó székhelye:   1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

about:blank
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4. Típusa:  általános iskola  

5. OM azonosító: 035113 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

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

fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavar, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhén értelmi fogyaté-

kos, érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos)  

6.1.1.4. egyéb köznevelési foglalkozás 

6.1.1.5. tanulószoba, iskolaotthon, egész napos iskola, napköziotthonos ellátás 

6.1.2. iskola maximális létszáma: 636 fő 

6.1.3. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

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

7.1. 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. 

7.1.1. Helyrajzi száma:   127592/21 

7.1.2. Hasznos alapterülete:  5476,31nm 

7.1.3. Intézmény jogköre:  ingyenes használati jog  

7.1.4. Fenntartó jogköre:  vagyonkezelői jog 

7.1.5. Egyéb:    

1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. (futballpálya) 

Helyrajzi száma: 127592/6 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. (kisépület) 

Helyrajzi száma: 127592/7 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. (kézilabdapálya) 
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Helyrajzi száma: 127592/20 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

A Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola szervezeti felépítésére és működé-

sére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 

fogadja el.  

A szervezeti és működési szabályzat a nevelőtestület jóváhagyási időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szerve-

zeti és működési szabályzata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az 

iskola alkalmazottai) megismerheti, hozzáférhető az iskola honlapján, valamint a KIR (Közne-

velés Információs Rendszere) e célra szolgáló alrendszerében. 

Egy nyomtatott példánya megtalálható az iskola titkárságán és az iskola könyvtárában. Itt, a 

könyvtár nyitva tartása alatt, minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja a dokumentumot. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban meghatározottak sze-

rint véleményezi: 

 a nevelőtestület 

 az iskolai diákönkormányzat, ZIF (Zrínyi Ifjúsági Fórum) 

 a szülői szervezet, az iskolai SZMK (Szülői Munkaközösség) választmány 

 az Intézményi Tanács 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az egyéb intézményi belső szabályzatok, in-

tézményvezetői utasítások előírásai minden, az intézménnyel jogviszonyban álló személyre 

nézve kötelező érvényűek. 
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4. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE 

4.1. A Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola szervezeti 

felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

Iskolatitkárok 

Rendszergazda 

Gazdasági refe-

rens 

Alsós intézményvezető 

helyettes 

Felsős intézményvezető 

helyettes 

Munkaközösség 

vezetők 

Munkaközösség 

vezetők 

Technikai dolgozók 

Fejlesztő-

pedagógusok 

Pszichológus 

Pedagógiai asszisz-

tensek, laboráns 

ZIF (Zrínyi Ifjúsá-

gi Fórum) vezető 

tanára 

Könyvtáros tanár 

Önértékelési cso-

port vezetője 

Pedagógusok 

Szülői választmány 

elnöke 

Intézményi Tanács elnöke 
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4.2. Az intézmény szervezeti egységei 

Intézményvezetés 

 
Az iskola vezetője az intézményvezető, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős 

az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolat-

ban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

 
Az intézményvezető közvetlenül irányítja az intézményvezető-helyettesek munkáját, az iskola-

titkárt, a rendszergazdát és a gazdasági referenst. Kapcsolatot tart a szülői közösséggel és az 

intézményi tanáccsal, illetve biztosítja a működésük feltételeit. 

 
Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettesek. 

 
 
Nevelőtestület 
 
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felső-

fokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben fog-

lalkoztatottak közössége. A nevelőtestület szükség szerint munkaértekezletet tart, amelyet az 

intézményvezető vezet. A nevelőtestület évente két alkalommal beszámoló értekezletet, évente 

két alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv tartal-

mazza. 

 
Szakmai munkaközösségek 

 
A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos 

nevelési feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában nyolc munkaközösség 

működik.  

Technikai dolgozók: 
 

 Gazdasági referens


 Gondnok


 Fűtő – karbantartó




Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 

OM: 035113 

 

 

11 
 

 

 Takarító


 Portás
 
Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az 

iskola szervezeti ábrája mutatja. 

 
Diákönkormányzat: ZIF (Zrínyi Ifjúsági Fórum) 

 
Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokrá-

ciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diák-

önkormányzatot hozhatnak létre, amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Az egyes tanuló-

csoportok jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A diákönkor-

mányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű 

személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg. A diákön-

kormányzat munkáját segítő pedagógus a felsős intézményvezető-helyettessel tartja a kapcsola-

tot a szervezeti ágrajz szerint. 

 
Szülői Munkaközösség (SZMK) választmány 
 
Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői 

szervezet működik. Az osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök tartják a kapcsola-

tot, az iskolai szintű szülői szervezettel, annak elnökén keresztül pedig az intézményvezető. 

 
Intézményi Tanács 

 
Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. 

Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a dele-

gálók véleményének meghallgatása mellett az iskola intézményvezetője bízza meg. Az iskola 

és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola intézményvezetője felelős. Az in-

tézményvezető félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak. 

Önértékelési csoport 

Az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző peda-

gógusok az intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog-és felelősségi 

körrel felruházott csoportja. Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, a csoport a fo-

lyamat irányítója. Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezető, intézmény. A csoport 5 
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éves Önértékelési programot hoz létre, melynek alapján évente készített Önértékelési terv sze-

rint végzi munkáját. 

5. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

5.1. Az intézményvezető és feladatköre 

 Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogsza-

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

 Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 

 Az intézmény vezetőjét a fenntartó bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat 

(2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 67.§) Az intézmény vezetésére adott 

megbízás magasabb vezetői beosztásnak minősül, ezért azt nyilvános pályázat útján kell 

betölteni.  

 

Az intézményvezető kiemelt feladatai: 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; 

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

rehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; 

 a meghatározott munkáltatói jogkörgyakorlás; 

 a köznevelési intézmény képviselete és az együttműködés biztosítása a szülői szervezet-

tel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákok képviselőjével; 

 a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése. 

 

Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

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

akat: 

 az intézményvezető helyettesek számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések 

jogát,  

 az intézményvezető helyettesek számára a tantárgyfelosztás készítésének a feladatát, 

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

kolai ünnepekről való megemlékezések, rendezvények szervezésével kapcsolatos fela-

datokat; 

 az iskolatitkár számára a Köznevelés Információs Rendszerében (KIR) az elektronikus 

adatközléssel, a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzését; 

 az intézményvezető helyettesek számára a nevelő-oktató munka operatív irányításával 

kapcsolatos feladatokat s az azokkal kapcsolatos döntések jogát, különösen: 

 a pedagógusok helyettesítési rendjének és az eseti helyettesek kijelölésének meghatáro-

zását, 

 az ügyeleti rend megszervezésének meghatározását, 
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 a pedagógus munkából való távolmaradásának jelzése esetén történő azonnali teendők-

nek a meghatározását.   
 az intézményvezető helyetteseknek, a szakmai munkaközösség-vezetőknek a pedagógi-

ai munka ellenőrzésével kapcsolatban a belső ellenőrzés rendjében meghatározottak 

szerinti feladatokat; 

 a munkaköri leírásában ezzel megbízott pedagógusnak a tanulóbalesetek megelőzésével 

kapcsolatos feladatokat; 

 az intézményvezető helyettesek számára a pedagógiai asszisztens munkakörben alkal-

mazottak munkarendjének meghatározását; 

 

 a munkaközösség-vezetők számára a szakmai munka végzéséről szóló intézményi be-

számoló vonatkozó részének elkészítését. 

 

Az intézményvezető feladatai: 
 

 Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát.

 Kapcsolatot tart és együttműködik a fenntartó Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatójá-

val.

 Felügyeli az iskola adminisztrációs rendszerének működtetését.

 Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő továbbításá-

ról.

 Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel.

 Kidolgozza az iskola nevelő-oktató munka elveit, ellenőrzési és minősítési tervét.

 Biztosítja az iskola működését, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeit, az iskolai 

munkaterv, munkarend megvalósítását.

 Koordinálja az órarend elkészítésével kapcsolatos tevékenységrendszert.

 Irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez.

 Gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi kapcsola-

tok erősítéséről, a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák viszony kialakításáról 

és fenntartásáról, a saját, valamint az iskola dolgozóinak tervszerű és folyamatos tovább-

képzéséről.

 Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről.

 Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplésé-

ről.

 Irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet.

 Irányítja a belső vizsgák előkészítését, és ellenőrzi azokat.

 Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, a pedagó-

gusok kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, a nevelőtestületi döntések vég-

rehajtásáról, a nevelőtestületi értekezletek megtartásáról.

 Figyelemmel kíséri az Önértékelési csoport munkáját.

 Gondoskodik a diákközgyűlés összehívásáról és lebonyolításuk feltételeinek biztosításáról.
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 Felügyeli a gyermekvédelmi munkát.

 Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok végrehajtá-

sáról.

 Biztosítja a szülői szervezet, a diákönkormányzat, az Intézményi Tanács működésének 

feltételeit.

 Irányítja és összehangolja az iskola – pedagógus és nem pedagógus beosztású – dolgozói-

nak tevékenységét. 

 Az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, valamint kitüntetésre javasolja a ki-

emelkedő munkát végzőket, és szükség esetén javaslatot tesz a fenntartó Kelet-Pesti Tan-

kerületi Központ igazgatójának fegyelmi fokozatra vonatkozó eljárás ügyében.

 Figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a diákönkormány-

zat érdekvédelmi feladatainak megvalósulását.

 Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő és 

újító törekvések kibontakozását.

 Szervezi az iskola és az iskolával kapcsolatban lévő külső szervezetek, valamint az iskola 

és a tanulók családja (gondviselője) közötti kapcsolatokat.

 Irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolatitkárok munkáját.

 Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését.

 Irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat.

 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, 

valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a 

pedagógusok adminisztratív tevékenységét.

 Irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői fogadó-

napok, SZMK értekezletek stb.) megszervezését.

 Gondoskodik az egész iskolát érintő tárgyi feltételek megteremtéséről.

 Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket.

 Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat.

 Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről.

 Kapcsolatot tart a szülői közösség képviselőjével.

 Felügyeli, irányítja az intézmény honlapjának aktualizálását, frissítését, tartalmát.

5.2. Az intézményvezető munkáját segítők köre 

5.2.1. Az intézményvezető helyettesek 

 

Az intézményvezető munkáját az alábbi intézményvezető helyettesek segítik: 

 a felső tagozatot irányító intézményvezető helyettes, 
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 az alsó tagozatot irányító intézményvezető helyettes. 

Az intézményvezető helyettesek megbízását az intézményvezető javaslata figyelembevételével 

a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója adja és vonja vissza. 

Az intézményvezető helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető 

közvetlen irányítása alapján végzik. 
 
Az intézmény magasabb vezetői beosztottai az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel, 

beszámolási kötelezettségük kiterjed az általuk vezetett szervezeti egység működésére és pe-

dagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő, meg-

oldandó problémák jelzésére. 
 
Az intézményvezetőség rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatok-

ról. Koordinálja és megszervezi az iskolai munkaterv alapján összeállított havi feladat- és 

munkatervben foglaltak teljesítését, Az intézményvezetőség megbeszéléseit az intézményve-

zető vezeti. 

Felsős intézményvezető-helyettes  
 
A felsős intézményvezető helyettes közvetlenül irányítja az intézmény felső tagozatának (5-8. 

évfolyam) nevelő-oktató tevékenységét. Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak 

megvalósításában, az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásában. 

Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról.  

 
Hatáskörébe tartoznak: 


 Felsős humán munkaközösség

 Felsős reál munkaközösség

 Osztályfőnöki munkaközösség

 Művészeti munkaközösség

 Testnevelés munkaközösség

 Idegen nyelvi munkaközösség

 Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) 

 Könyvtár

 Önértékelési csoport

Feladatai: 

 Megszervezi, valamint részt vesz a különbözeti, az osztályozó és javító-pótló vizs-

gák szervezésében.

 Igény esetén gondoskodik a hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről.

 Gondoskodik az iskolai tankönyvellátás megszervezéséről és a tankönyvek megren-

deléséről.
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 Folyamatosan ellátja az osztályfőnököket a munkájukhoz szükséges információkkal 

és dokumentumokkal.

 Felügyeli a hatáskörébe tartozó munkaközösségek munkáját.

 Elkészítteti az osztályfőnöki tanmeneteket és ellenőrzi az ebben rögzített feladatok 

végrehajtását.

 Az osztályfőnökök számára óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét 

szervez.

 Részt vesz az iskolai munkaterv elkészítésében.

 Az iskolatitkárokkal együttműködve részt vesz az intézményi statisztikák elkészíté-

sében.

 Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében.

 Irányítja az órarend elkészítését és év közben történő karbantartását.

 Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról.

 Elkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzési tervét, 

és gondoskodik annak megvalósításáról.

 Szervezi az általános iskolai tanulók beiskolázását az osztályfőnöki munkaközösség 

vezetővel együttműködve.

 Figyelemmel kíséri a közlönyökben megjelent és az iskolára vonatkozó rendelkezé-

seket, és erről nyilvántartást vezet.

 Figyelemmel kíséri a területéhez tartozó igazolatlan órákról szóló tájékoztatási köte-

lezettségek teljesítését.

 Az iskolai diákfegyelmi bizottság elnökeként irányítja a bizottság munkáját.

 Havonta ellenőrzi a területéhez tartozó tanórán kívüli foglalkozások megtartását és 

a naplóvezetést.

 Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja.

 Az elektronikus naplóban a területéhez tartozó helyettesítéseket rögzíti és ellenőrzi.

 Ellenőrzi a munkaidő elszámolásokat.

 Együttműködik a gazdasági referenssel a leltározás megszervezésében és lebonyolí-

tásában.

 Ellenőrzi a „Házirend” betartását, és felelős az abban foglaltak végrehajtásáért.

 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafe-

gyelem, valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az 

osztályfőnökök, a pedagógusok adminisztratív tevékenységét.

 Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak meg-

valósulását.

 Gondoskodik a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről.

 Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről.

 Kapcsolatot tart az iskolaorvossal, védőnővel és szervezi a szűrővizsgálatokat.

 Irányítja és ellenőrzi a diákönkormányzatot segítő pedagógus tevékenységét.
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 Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szü-

lői fogadónapok stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról.

 Felelős az iskolai ünnepségek megszervezéséért és lebonyolításáért.

 Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében.

 Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását.

 Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat.

 Ellátja az országos mérésekkel kapcsolatos szervezési és adatszolgáltatási feladato-

kat.

 Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.

 A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges intézke-

déseket megteszi.

 Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó 

adatszolgáltatásról.

 Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában.

 Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről.

 Gondoskodik az iskola szoftverigényének felméréséről és részt vesz annak biztosí-

tásában.

 Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért.

 Nyilvántartja a tornaterem és a sportpálya használatát.

 Ügyeleti feladatokat lát el.

Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az 

intézményvezetőt folyamatosan tájékoztatja.

 

Alsós intézményvezető-helyettes  
 
Az alsós intézményvezető-helyettes alapvető feladata az iskolában folyó alsó tagozatos (1-4. 
 
évfolyam) nevelésének-oktatásának felügyelete és irányítása. 
 
Hatáskörébe tartoznak: 
 

 Alsós humán munkaközösség

 Alsós reál munkaközösség

 Az iskolapszichológus munkájának koordinálása

 A fejlesztő pedagógusok munkájának koordinálása

 A pedagógiai asszisztensek és a laboráns munkájának irányítása

Feladatai: 

 Irányítja az oktatás helyi tanterveinek kidolgozását.

 Részt vesz az iskolai munkaterv elkészítésében.

 Az iskolatitkárokkal együttműködve részt vesz az intézményi statisztikák elkészítésé-

ben.

 Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében.
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 Szervezi az általános iskolai tanulók beiratkozását.

 Területén figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek 

teljesítését.

 Irányítja a tantárgyak tanmeneteinek kidolgozását, ellenőrzi azok tartalmát.

 Irányítja a pótló, javító és osztályozó, különbözeti vizsgák követelményeinek kidolgo-

zását, és megszervezi azokat.

 Irányítja a területéhez tartozó országos, a megyei szintű és a helyi versenyekre való fel-

készülést, szervezi a versenyeken való tanulói részvételt. 

 Irányítja a szakterületén működő korrepetálások, egyéni foglalkozások, szakkörök tar-

talmi munkáját.

 Óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez.

 Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről.

 Javaslatot tesz a szakmaterülethez tartozó pedagógusok minősítésére, kitüntetésére, 

szükség esetén fegyelmi felelősségre vonásukra.

 Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő pályázati kiírásokat.

 Javaslatot tesz a területéhez tartozó tanárok továbbképzésére, részt vesz a helyi tovább-

képzések szervezésében és lebonyolításában.

 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat és a tanári munkafegyelem betartását.

 Biztosítja a tanárok szükség szerinti helyettesítését.

 Havonta ellenőrzi a területéhez tartozó tanórán kívüli foglalkozások megtartását és a 

naplóvezetést.

 Segíti a munkaerő-gazdálkodási feladatok megoldását.

 Gondoskodik az oktatáshoz szükséges tanári segédletekről, nyomtatványokról.

 Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja.

 Részt vesz a Pedagógiai Program, a Házirend és az SZMSZ karbantartásában.

 Területén irányítja, koordinálja az önértékelési feladatokkal kapcsolatos teendőket.

 Irányítja a hatáskörébe tartozó munkaközösségeket.

 Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről.

 Kapcsolatot tart az iskolaorvossal, védőnővel és szervezi a szűrővizsgálatokat.

 Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői 

fogadónapok stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról.

 Felelős az iskolai ünnepségek megszervezéséért és lebonyolításáért.

 Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében.

 Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását.

 Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat.

 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat és a tanári munkafegyelem betartását. 

 Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal.

 Nyilvántartja a tornaterem és a sportpálya használatát.

 Felügyeli az iskolai sportkör munkáját.
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 Ügyeleti feladatokat lát el.

Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az 

intézményvezetőt folyamatosan tájékoztatni köteles.

5.2.2. Az iskola kibővített vezetősége  

Az iskola kibővített vezetőségének a tagjai: 

 az intézményvezető, 

 az intézményvezető helyettesek, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői, 

 a diákönkormányzat, ZIF (Zrínyi Ifjúsági Fórum), pedagógus vezetője, 

 az intézményi tanács elnöke. 

 

Az iskola kibővített vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola kibővített vezetősége szükség szerint tart 

megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az intézményvezető 

készíti elő és vezeti. 

5.3. A magasabb vezetők akadályoztatása esetére meghatározott 

helyettesítési rend 

Az intézményvezető távolléte alatt a felsős intézményvezető helyettes az intézmény felelős 

vezetője. Amennyiben ő is akadályoztatva van, az alsós intézményvezető helyettes helyettesíti. 
 
Az intézményvezető és helyettesei együttes távolléte esetén az intézményvezető által írásban megha-

talmazott, vezetői feladatokkal megbízott alkalmazott jogosult a jogszabályban meghatározott, intéz-

ményvezetői hatáskörbe tartozó érdemi döntések meghozatalára. 

A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, 

az intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdető-

táblán, valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti na-

pokra is. 
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5.4. Kiadmányozás 

A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre, közbenső intézkedésre, valamint kül-

ső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog 

magában foglalja a döntésnek, a közbenső intézkedésnek, a döntés kialakításának, valamint az 

irat irattárba helyezésének jogát. 

A kiadmányt csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával lehet kiadni. 

A kiadmányozott irat tartalmáért és formájáért a kiadmányozás jogosultja a felelős. 

Az intézményvezető kiadmányozza: 

 A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a 

fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos 

munkáltatói intézkedések iratait; 

 Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkeresése-

ket és egyéb leveleket; 

 A közbenső intézkedéseket; 

 A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó irato-

kat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

 
Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 

és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. 

 
Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá. 

 
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója a felsős intéz-

ményvezető-helyettes, illetve akadályoztatása esetén az alsós intézményvezető-helyettes. 

5.5. Képviselet 

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetek-

ben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. 

 
A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 

azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti 
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és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő 

eljárásra feljogosítanak. 

 
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 
 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,


 tanulói jogviszonnyal,


 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és fel-

bontásával,

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben;


 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,


 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,


 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,


 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során,


 nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a 

szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az intézményi 

tanáccsal,



 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatok-

kal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szerveze-

tekkel, az intézmény belső és külső partnereivel,

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal,


 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az intéz-

ményvezető vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 
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6. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI  

6.1. Az iskolaközösség 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők, gondviselők és a tanulók alkotják. 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek ré-

vén és módon érvényesíthetik. 

6.2. Az iskolai alkalmazottak  (közalkalmazottak) közössége 

Az iskolai alkalmazottak közösségét a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal közalkalmazotti jogviszony-

ban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 
 
Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvénye-

sítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), 

valamint az intézményi szabályzatok rögzítik. 
 
A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze mindazon esetekben, amikor ezt jog-

szabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalma-

zotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

6.3. A nevelők közösségei 

6.3.1.  A nevelőtestület 

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, vala-

mint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. 

Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésre. 

 
Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 
 

 A Pedagógiai Program elfogadása.

 Az SZMSZ elfogadása.
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 A Házirend elfogadása.

 Az iskola éves munkatervének elfogadása.

 Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.

 A továbbképzési program elfogadása.

 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása.

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátása.

 A tanulók fegyelmi ügyei.

 Az intézményi programok szakmai véleményezése.

 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalma.

 A saját feladatainak és jogainak átruházása.

Ezen túlmenően véleményezi, majd jóváhagyja a diákönkormányzat működési szabályzatát, és 

véleményezi a diákönkormányzat működésére biztosított anyagi eszközök felhasználását. 

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési 

jogkörét a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében.  

A tanulók fegyelmi ügyeiről a tanulói fegyelmi bizottság hoz döntést, amelynek megválasztá-

sára a tanév első értekezletén kerül sor. A megválasztott bizottság mindenkori elnöke a felsős 

intézményvezető-helyettes. 

A felsorolt döntéshozók beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a döntést 

követő legközelebbi nevelőtestületi értekezleten. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsola-

tos valamennyi kérdésben.  

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 alakuló értekezlet, 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet, 

 őszi és tavaszi nevelési értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 szükség szerint munkaértekezletek és egyéb értekezletek. 

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül az osztályozó 

értekezletet tagozatonkénti feladatként a tagozatra ruházza át. 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 30 száza-

léka kéri (vagy egy tagozat pedagógusainak 50 százaléka kéri), illetve ha az intézményvezető 

vagy az intézményvezetőség, valamint az Intézményi Tanács vezetője ezt indokoltnak tartja.  

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven 

százaléka jelen van; 

 a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a Szervezeti és 

Működési Szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szó-

többséggel hozza.  

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szava-

zással is dönthet.  

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni, ha szükséges, 

hangfelvétel készülhet. 

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha 

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

zók vesznek részt egy-egy értekezleten.  

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruházott jogkör gyakorlója a neve-

lőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – 

azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem 

lehet alkalmazni a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására. 

 

6.3.2. Szakmai munkaközösségek 

 

A köznevelési törvény alapján az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hozhatnak 

létre. A munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási 

intézményekben folyó oktató-nevelő munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.  

A szakmai munkaközösségek elsődleges feladata a közös gondolkodás, a helyi nevelési, illetve 

pedagógiai programok alapján azok fő irányvonalainak megvalósítása, az éves intézményi 

munkaterv alapján az oktató – nevelőmunka éves tervezése, megvalósítása. 
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A 2012. évi CXC tv. 70-71.§ alapján: Legalább öt pedagógus hozhat létre, iskolai szinten ma-

ximum tíz munkaközösséget. A munkaközösség gondoskodik a pedagógus munkakörben fog-

lalkoztatottak munkájának szakmai segítéséről. 

Iskolánkban az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 alsós reál  

 alsós humán 

 felsős reál 

 felsős humán 

 idegen nyelvi 

 osztályfőnöki 

 művészeti 

 testnevelés 

A szakmai munkaközösségek működési rendjét és szabályait a 20/ 2012. évi EMMI rendelet 

34. fejezet 118.§ szabályozza.  

Ennek alapján: 

A szakmai munkaközösség szakterületén belül dönt: 

 a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

 a továbbképzési programokról, 

 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

Szakterületét érintően- véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka 

eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. 

A szakmai munkaközösség véleményét ki kell kérni továbbá: 

 a beérkezett intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban a vezetői programról 

 a pedagógiai program elfogadásához, 

 új tanuló esetén a felvételi követelmények meghatározásához, 

 az osztályozó és javítóvizsga részeinek és feladatainak meghatározásához. 

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

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

 a munkaközösség vezetőjének megválasztása, és javaslattétel az iskola intézmény-

vezetőjének a munkaközösség-vezető személyére, 
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 munkaközösség vezetőjének segítése az éves munkaterv, valamint a munkaközös-

ség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.  

 

A szakmai munkaközösséget a munkaközösség-vezető vezeti, aki egyben a kibővített iskolave-

zetésnek is tagja. A munkaközösség vezetőjét az intézményvezető bízza meg a szakmai mun-

kaközösség tagjainak javaslata alapján. A megbízás többször is meghosszabbítható.  A munka-

közösségek vezetői egyenrangúak. 

A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.  

A szakmai munkaközösség meghatározza működésének éves rendjét, elfogadja munkatervét. 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

Az iskolában működő szakmai munkaközösségek együttműködése több szinten valósul meg: 

A tanárok együttműködését segítik azok a pedagógusok, akik több munkaközösségnek tagjai, 

és így több munkaközösség tevékenységéről van információjuk.  

A munkaközösség-vezetők kezdeményezik a közös célok megvalósítása esetén a közös megbe-

széléseket, értekezleteket.  

Az intézményvezető-helyettesek a munkaközösségi programok ismeretében a közös területek 

vonatkozásában kezdeményezik a munkaközösségek közötti kapcsolatfelvételt, a közös meg-

beszéléseket, értekezletet.  

Az összehangoltság ellenőrzése a félévi és év végi iskolai értékelések idején az intézményveze-

tő feladata.  

6.3.3. Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok 

 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacso-

portok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. Amennyi-

ben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

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

intézményvezető bízza meg. A megbízott pedagógusok, az alkalmi feladatokra felkért munka-

csoportok tagjai beszámolási kötelezettséggel tartoznak a megbízóiknak. 

6.4. A tanulók közösségei 
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6.4.1. Az osztályközösség 

 

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

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

ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenysé-

güket munkaköri leírásuk alapján végzik.  

Az osztályközösség 5-8. évfolyamon saját tagjaiból két képviselőt választ, akik képviselik az 

osztályt a diákönkormányzat, a Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) vezetőségében. 

6.4.2. Az iskolai diákönkormányzat (Zrínyi Ifjúsági Fórum, ZIF) 

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

idős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvé-

nyesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének vélemé-

nyét. 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel ren-

delkezik.  

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési sza-

bályzata szerint alakítja.  

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének ja-

vaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az intézményvezető bízza meg.  

Az iskolai diákközgyűlést évente szükség szerinti alkalommal, de legalább egy alkalommal 

össze kell hívni. Ekkor az iskola intézményvezetőjének vagy megbízottjának a tanulókat tájé-

koztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 

 

6.4.3. Az iskolai sportkör 

 

Az intézményben működő sportkör feladata a tanulók napi testmozgásával, a mindennapos 

testnevelés céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítése. E célból sportköri foglalko-

zásokat tart a pedagógiai program helyi tantervében meghatározott időkeretben. 

A sportkörnek tagja az iskola valamennyi tanulója. 
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A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai tartják, valamint részt vehet olyan 

szakedző, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai tovább-

képzésben vett részt. 

A tanulók iskolai sportkörben végzett foglalkozásaiból heti két óra a mindennapos testnevelés 

óráihoz beszámítható. 

A sportkör felelősét az intézményvezető bízza meg a nevelőtestület véleményének kikérésével. 

  

6.5. A szülői közösség 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 

szervezet működik, Szülői Munkaközösség (SZMK) néven. 
 
Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: 

 elnök, 

 elnök helyettes 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban válasz-

tott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szervezet 

választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmányának vagy vezetőségének munkájában 

az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. 

Az iskolai szülői szervezet választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai 

szülői szervezet alábbi tisztségviselőit: 

- elnök, 

- elnökhelyettes. 

Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola intézményvezetőjével tart kapcsolatot. 

Az iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több 

mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülői szervezet választmánya döntéseit nyílt szava-

zással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az iskolai szülői szervezet választmányát az iskola intézményvezetőjének tanévenként lega-

lább 2 alkalommal össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevé-

kenységéről. 

Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: 
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- megválasztja saját tisztségviselőit,, 

- kialakítja saját működési rendjét, 

- képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében, 

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

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

nulókkal kapcsolatosak, 

- véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos va-

lamennyi kérdésben. 

6.6. Az intézményi tanács 

Az iskolában a magasabb jogszabályokban előírtak alapján az intézmény működésében érde-

kelt személyek és szervezetek együttműködésének előmozdítására, a nevelő-oktató munka 

segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletére intézményi tanács mű-

ködik. Az, intézményi tanács érdekegyeztető szerv. 

Az intézményi tanács létszáma 3 fő, 

- a szülőket 1 fő képviseli, 

- a nevelőtestületet 1 fő, 

- tagja még a települési önkormányzat képviselője: 1 fő. 

Az intézményi tanács saját szervezeti és működési szabályzata valamint ügyrendje alapján 

működik. 

Az intézményi tanács a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 

Döntési joga van: 

- saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásakor, 

- tisztségviselőinek megválasztásakor. 

Egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos szabályok elfogadásakor. 

Véleményezési joga van:  

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a jog-

szabályban meghatározott kérdésekben, 

 a pedagógiai program elfogadásakor,  

 a házirend elfogadásakor, 
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 az intézmény működését érintő összes kérdésben. 

 

6.7. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása 

Az intézményvezetés kapcsolattartása 
 
Az intézményvezetés és az egyes belső szervezeti egységek közötti kapcsolattartás megvalósul: 
 

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában

 a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezleteken

 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői 

megbeszéléseken

 az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek munkanapokon történő megha-

tározott rend szerinti benntartózkodása során

 az intézményvezető-helyettesekkel és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő 

 az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettesek részvételével zajló szakmai 

munkaközösségek munkamegbeszélésein;

 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.

 
A felsoroltakon kívül az intézmény vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osz-

tályfőnökök a munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. Ezek 

biztosítják a rendszeres információcserét az intézmény vezetősége és a munkaközösségek ve-

zetői, illetve az osztályfőnökök között. Ugyanakkor biztosítják az egyes munkaközösségek és 

osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, információcseréjét is. 

Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás 
  
A szakmai munkaközösségek, az osztályfőnöki munkaközösség, az osztályban tanító tanárok 

közössége folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a Zrínyi Ifjúsági Fórummal 

(ZIF), az iskolai sportkörrel. A kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, 

osztály- és iskolai programok, diákközgyűlés alkalmával valósul meg. A kapcsolattartás része, 

hogy az osztályközösségek és a tanulók a Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) tisztségviselőin keresztül 

panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az intéz-

mény vezetőségéhez fordulhatnak. Írásos felvetéseikre 15 napon belül választ kapnak. 
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A munkaközösségek a pedagógusok munkája megismerésének elősegítése érdekében a szülők 

számára bemutatóórákat tarthatnak. 

 

A nevelők és a tanulók közötti kapcsolattartás 

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

intézményvezető a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal, az iskola honlapján folya-

matosan, az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, a Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) vezető ta-

nár hetente tájékoztatják. 

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

matosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. 
 
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

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

ségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a Zrí-

nyi Ifjúsági Fórumhoz fordulhatnak. 
 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy válasz-

tott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a neve-

lőtestülettel. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

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

ményekről az intézményvezető: 

 a szülői szervezet választmányi ülésén legalább évi két alkalommal, 

 az elektronikus naplóba történő beírással, 

 az iskolai hirdetőtáblán,  

 az iskola honlapján folyamatosan, 

az osztályfőnökök: 

 az osztályszülői értekezleten tanévenként legalább két alkalommal, 

 alkalmanként az üzenő füzetbe vagy az elektronikus naplóba történő beírással tájé-

koztatják. 

 
A fentieken kívül: 
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Az ötödik osztályosok osztályfőnökei a szeptemberi szülői értekezleten bemutatják az osztály-

ban nevelő-oktató pedagógusokat. 
 
A pályaválasztási szülői értekezleten a továbbtanulással kapcsolatos eljárásrendről a pályavá-

lasztási felelős és a nyolcadik évfolyamos osztályfőnökök tájékoztatják a továbbtanulók szüle-

it. 
 
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a szülői munkaközösség veze-

tője, az osztályfőnök a tanulóközösségben felmerülő problémák megoldásának ügyében.  

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetősé-

gek szolgálnak: 

- a családlátogatások, 
- a szülői értekezletek, 
- a nevelők fogadó órái, 
- a nyílt tanítási napok, 
- a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések, 
- írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. 
 
A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy vá-

lasztott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben érintett 

gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a Zrínyi Ifjúsági Fórumhoz fordulhatnak. 
 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy válasz-

tott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével. 
  
Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

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

zottainak) joga van megismernie. 
 
A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példá-

nya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 
 

- az iskola honlapján, 

- az iskola fenntartójánál, 

- az iskola irattárában, 

- az iskola könyvtárában, 

- az iskola nevelői szobájában, 

- az iskola intézményvezetőjénél és intézményvezető-helyetteseinél, 

- a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél. 

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 
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A szülői szervezet részt vállalhat az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében és 

végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot végrehajtó pedagógus 

közösséggel.  

A Zrínyi Ifjúsági Fórummal (ZIF) való kapcsolattartás 

Az iskola vezetősége, pedagógusai és a Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) közötti kapcsolat felelőse 

elsősorban a diákmozgalmat segítő tanár, aki minden ZIF vezetőségi ülésen és a közgyűlése-

ken részt vesz. A hatáskörileg illetékes intézményvezető-helyettes tanévenként két alkalommal 

(a tanév indításakor, illetve a második félév során) a Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) értekezletein 

beszámol az intézmény vezetősége által hozott fontosabb, tanulókat érintő intézkedésekről, 

illetve tájékozódik a Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) munkájáról. A Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) 

vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő esetekben az intézmény-

vezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze. Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a 

diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak. A Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) működéséhez 

szükséges feltételek biztosítása az iskola és a Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF) között létrejött 

Együttműködési Megállapodás szerint történik. 

Az iskolai sportkörrel való kapcsolattartás 
 
Az iskolai sportkör és az intézmény vezetősége közötti kapcsolatért a sportkör vezetője és az 

alsós intézményvezető-helyettes felelős. Az iskolai sportkör évente közgyűlést tart, amelyen 

részt vesz az iskolai sportkör tanárvezetője és az intézmény vezetőségének képviselője 

7. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

7.1. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

Az intézmény különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, 

illetve tagja szakmai egyesületeknek. 

 
Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével kapcso-

latban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. 

 
A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hi-

vatal irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-
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szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai együttműködnek az elle-

nőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok munká-

jának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és értékelését, valamint az 

intézmény ellenőrzését és értékelését. 

7.2. A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének és közös-

ségeinek állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel, partnerszerveze-

tekkel: 

 a fenntartóval: Kelet-Pesti Tankerületi Központ (szakmai irányítás, gazdasági ügyinté-

zés, kerületi szintű szakmai koordináció, elvi útmutatások, koordinálás és segítségnyúj-

tás) 

 a működtetővel Kelet-Pesti Tankerületi Központ (az intézmény épületének, technikai-

tárgyi eszközeinek karbantartása) 

 a területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal 

 járási hivatallal (tanügyigazgatás- és irányítás) 

 kormányhivatallal (tanügyigazgatás- és irányítás) 

 a kerület nevelési-oktatási intézmények vezetőségével (szakmai jellegű kapcsolattartás, 

koordináció és tapasztalatcsere) 

 gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása körében a területileg illetékes gyermek-

jóléti intézményekkel és más hatóságokkal 

 a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságokkal (folyamatos 

szakmai együttműködés) 

 az iskolát támogató „Szülők az iskoláért” Alapítvány kuratóriumával  

 a kerület közművelődési intézményeivel Pl. Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Erdős 

Renée Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, Csabaház, Rákoskerti Művelődési Ház 

 a történelmi egyházak helyi gyülekezeteivel 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető vagy az illetékes in-

tézményvezető helyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó 

nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

A kapcsolattartás formája és módja:



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 

OM: 035113 

 

 

35 
 

 

 
Közös rendezvények, szakmai együttműködés, ünnepségek, adatszolgáltatás, támogatások 

igénybevétele, szakmai napok, bemutató órák, versenyszervezések, hagyományápolás, szemé-

lyes találkozások, értekezletek, telefon és e-mailkapcsolatok, a szabadidő hasznos eltöltésének 

közös szervezésében való részvétel. 

 

7.3. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai 

szolgáltatókkal 

 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételéért az alsós intézményvezető helyettes felelős. Munkája során segíti, hogy a szü-

lők szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési 

tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további 

fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét a pe-

dagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség sze-

rinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való részvé-

telt. Rendszeresen kapcsolatot tart a fejlesztő pedagógusokkal, a gyógypedagógussal, az osz-

tályfőnökökkel, illetve a pedagógusokkal. 

 
Területileg illetékes nevelési tanácsadó: XVII. Kerületi EGYMI – Nevelési Tanácsadó  

 

7.4. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 

 

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot az alsós intézményvezető-helyettes tartja. Felada-

ta, hogy megelőzze a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményez-

zen. Feladata az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások jogszabályban rögzí-

tett mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. Részt vesz továbbá a 

gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken, konferenciákon. Szervezi a kap-

csolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között. Rendszere-

sen kapcsolatot tart a fejlesztő pedagógusokkal, a gyógypedagógussal, az osztályfőnökökkel, 

illetve a pedagógusokkal. 
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Területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat: 
 
Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ. 
 
 

 

7.5. Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatóval 

 

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési 

törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a szűrő-

vizsgálatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért a felsős in-

tézményvezető-helyettes felelős. 
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8. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉS  

Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjá-

ban és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

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

ságát; 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgo-

zók munkavégzéséről; 

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

és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, szolgáltasson 

megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos belső és külső 

értékelések elkészítéséhez. 

8.1. Jogok és kötelességek a belső ellenőrzésben 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

 

Intézményvezető:  

 ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

 ellenőrzi az iskola összes pedagógusának, alkalmazottjának pedagógiai, gazdálkodási és 

ügyviteli és technikai jellegű munkáját; 

 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett, 

 

A gazdasági referenssel közösen: 

 a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet, 

 az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és 

beszerzéseket, 

 a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 

 folyamatosan ellenőrzi a technikai dolgozók szabályszerű munkavégzését, munkafe-

gyelmét. 

 

Intézményvezető helyettesek: 

 folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli mun-

káját, ennek során különösen: 

 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

 a pedagógusok és a hozzájuk tartozó más alkalmazottak munkavégzését, munkafegyel-

mét; 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 
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 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.  

 

1. A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot 

készíteni; 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentéssel figyelemmel kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

2. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a 

saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás sze-

rint időben megismételni. 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

1. Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és 

ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

2. Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

8.2. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai 

 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola 

belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak sze-

rint a tanév során folyamatosan végezni. 

 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét tájé-

koztatnia kell. 

 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél 

(az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

 

Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 
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 a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; 

 a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

8.3. Különleges esetek 

Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül- szakmai és etikai 

szempontok figyelembe vételével - bárkit meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső 

ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. 

 

A belső ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 

és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, valamint ellenőrzési és 

irányítási eljárásainak eredményességét. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat az intézmény-

ben a vezető által megbízott alkalmazott végzi. 

 

8.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

8.4.1. Feladatok 

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének feladatai: 

 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

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

működését, 

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

konyságát, 

 a vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógu-

sok munkavégzéséről, 

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

kájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

8.4.2. Jogosultságok 

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 intézményvezető, 

 intézményvezető helyettesek,  

 munkaközösség-vezetők. 
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Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai 

közül szakmai és etikai szempontok figyelembe vételével - bárkit meghatározott céllal és jog-

körrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

8.4.3. Az ellenőrzés szempontrendszere  

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

 a pedagógusok munkafegyelme 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása 

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés 

o a tanítási óra felépítése és szervezése 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek 

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

nítási órán 

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése 

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

lás. 

A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján 

az iskola vezetősége határozza meg. 

8.4.4. Feljegyzési kötelezettség 

Az ellenőrzésről minden esetben írásos feljegyzés készül, mely tartalmazza legalább: 

 az ellenőrzés célját és időpontját 

 helyszínét (pl. tanulócsoport, foglakozás) 

 az ellenőrzés résztvevőinek felsorolását 

 a legfontosabb megállapításokat. 

9. A MŰKÖDÉS RENDJE 

9.1.  Nyitvatartás 

Az iskola mindkét épülete szorgalmi időben az intézménnyel nevelési-oktatási feladatellátásá-

val kapcsolatban lévők számára tanítási napokon reggel 6 órától délután 18 óráig tart nyitva. 

Az intézményvezetővel és a működtető önkormányzat képviselőjével (gazdasági referens) tör-
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tént előzetes egyeztetés alapján, engedéllyel az épület ettől eltérő időpontban, illetve szomba-

ton és vasárnap is nyitva tarthat. 

Szorgalmi időben, tanítási napokon a nyitva tartás idején belül reggel 8 óra és délután 16.00 

óra között az intézményvezető vagy egyik helyettese az iskolában tartózkodik. A vezetőség 

távollétében, halaszthatatlan ok miatt, a vezetőség tagjai által kijelölt, a Kelet-Pesti Tankerületi 

Központ alkalmazásában álló munkavállaló kap intézkedési jogkört. A megbízást a dolgozók 

tudomására kell hozni. 

A vezetők benntartózkodásának rendje az éves munkatervben kerül meghatározásra.  

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő gyakorolja a korlá-

tozott intézkedési jogkört (üzenetek átvétele, teremrend kialakítása, szülők értesítése). A délu-

tán távozó vezető után az előre bejelentett foglalkozást tartó pedagógus felelős a működés 

rendjéért. Ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Az intézménnyel 

alkalmazásban nem állókat a Portaszolgálat felügyeli és ügyekben eljár. 

Az iskolában reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a Házirend alapján a tanulók 

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

betartását ellenőrizni. E feladatra az éves ügyeleti rendben meghatározott számú ügyeletes ne-

velő kerül beosztásra.  

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

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

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

, az iskola elhagyására csak az intézményvezető vagy helyettese adhat engedélyt. 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskola kijelölt hivatalos 

helyiségeiben történik honlapon megjelölt időben.  

Az iskolai foglalkozásokat elsősorban az iskola tantermeiben, illetve egyéb, a foglalkozás meg-

tartására alkalmas helyiségeiben kell megszervezni. Az iskolán kívül akkor szervezhető foglal-

kozás, ha a tanulók felügyelete a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben biz-

tosított. Az iskolán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell. Abban 

az esetben, ha a külső helyszínre történő eljutás akadályozza más tanítási óra megtartását, gon-

doskodni kell a kiesett tanítási óra pótlásáról. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény csoportszobáiban és tantermeiben a műszaki, mű-

ködési feltételek tartós hiánya miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, okta-
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tási napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az intézményvezető a fenntartó és a működtető egy-

idejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájé-

koztatja a szülőket. 

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

nyitva. A tanév őszi téli és tavaszi szünetekre érvényes ügyeleti rendet az intézményvezető a 

fenntartóval történt egyeztetés után határozza meg. Azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a 

tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet a fenntartó által 

kijelölt napokon kell megszervezni. 

9.2. Az épület használata 

Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyisé-

geinek használói felelősek: 

 az épület megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a tanulói Házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják, a 

foglalkozások alatt.  

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

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézményvezetőtől és a gazdasági referenstől enge-

délyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek 

belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat 

köteles nyilvántartani.  

Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből tanítási időben elvinni csak az intéz-

ményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

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

külső igénylőknek a működtető önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján át lehet 

engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit 

használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és 

helyiségekben tartózkodhatnak.  
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Az iskola területén és 10 méteres körzetén belül dohányozni tilos. 

Az iskola épületét címtáblával, valamint a Magyarország zászlajával kell felszerelni. Az épület 

lobogózása az intézményvezetés és a gazdasági referens feladata. 

Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az intézményveze-

tő felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az egészséges életmód-

dal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevé-

kenységgel függ össze. 

10. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

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

szeres és időszakos foglalkozások működnek: 

 napközi otthon, 

 tanulószoba, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 iskolai sportköri foglalkozások, 

 tömegsport foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

 hit- és erkölcstan oktatás. 

 kirándulások, 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

 múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások, 

 könyvtár. 

10.1. A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

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

lamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra törté-

nő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. 

 

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

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

kell rögzíteni. 

 

A fejlesztő foglalkozásokra javasolt tanulókat a szülő, ill. a gondviselő hozzájárulása alapján 

az osztályfőnökök és a fejlesztő pedagógusok jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató foglalko-
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zásokon a javaslat és a kérés alapján ajánlott. Ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére 

az intézményvezető adhat. 

 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

osztályaik számára kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

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

féle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, 

vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. A 

tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. 

 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánjuk a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a 

felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős progra-

mokat is szervezünk (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klub-

délutánok, táncos rendezvények stb.). Tanulóink részvétele a szabadidős rendezvényeken ön-

kéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igé-

nyeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

A délutáni foglalkozások listája iskolánk honlapján megtekinthető. 

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

lis versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók fel-

készítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a mindennapos testnevelésórákon 

túl sportköri foglalkozásokat is szervez. A foglakozások célja, hogy lehetőséget biztosítson a 

tanulók számára a különböző sportágak művelésére és versenyekre való felkészülésre. Az isko-

lai sportkörök foglakozásain való részvétellel a heti öt kötelező testnevelési órából két óra ki-

váltható. A részvétel igazolása a foglakozást tartó tanár által vezetett foglakozási/szakköri nap-

ló részvételi adatai alapján történik. 

 

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

Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.  
 
A hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalko-

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

oktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 
 
Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés cél-

jából. A felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai háziverse-

nyeken elért eredmények alapján történik. 

 

Amennyiben az intézmény tanulóinak, tanulócsoportjainak szorgalmi időszakban vagy azon 

kívül autóbusszal történő szállítása valósul meg – kivéve az úszásoktatás, valamint Határtala-

nul pályázati programon való részvétel - az alábbi eljárásrendet kell alkalmazni. 

 

 A szervezéssel vagy szállítással foglalkozó cégtől minden esetben előzetesen írásos 

nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfe-
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lelnek a hatályos előírásoknak, valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki álla-

potban van és rendelkezik érvényes okmányokkal.

 Szükséges a pontos és teljes körű utaslista, amely tartalmazza a törvényes kép-

viselők elérhetőségeit.

 Önként jelentkező felnőtt kísérők, szülők a pedagógus kíséretet nem helyettesíthetik.

 Írásban kell benyújtani minden esetben a program pontos helyszínét, elérhetőségeit.

 Pénzügyi ellentételezés csak számla ellenében lehetséges.

 A szolgáltatás igénybevétele kizárólag előzetesen megkötött szerződés alapján lehet-

séges, amelyet az iskola részéről az intézményvezető ír alá.

 Éjjel 23 óra és hajnali négy óra között személyszállítás nem lehetséges.

 A Határtalanul programok esetében, valamint az úszásoktatással kapcsolatos 

személyszállítások esetében a fenti protokoll csupán az utaslistára érvényes, 

ugyanis ezekben az esetekben nem az intézmény a szerződő fél.

11. ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, 

RENDEZVÉNYEK  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos tanórai és tanórán kívüli feladatokat, az ünnepélyekre, 

megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, szervezési felelősöket a nevelőtes-

tület az érvényben lévő Pedagógiai program alapján az éves munkatervben határozza meg.  

 

Megemlékezések az alábbi ünnepekről:  
Október 6. Aradi Vértanuk emléknapja 

Október 23. 1956-os Forradalom és szabadságharc emléknapja 

November 18. Zrínyi emléknap 

Március 15. 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 

 

Hagyományaink: 

Őszi és tavaszi „Túranapok” 

Őszi és tavaszi „Sportnapok” 

Zrínyi Kupa 

Oviolimpia 

Zrínyi nap 

A Zrínyi Ifjúsági Fórum (diákönkormányzat) Napja 

Szüreti bál 

Mikulás bál 

Farsangi bál 

„Bolond” ballagás 

Szülők-nevelők bálja 

Advent a Zrínyiben 

Karácsonyi hangverseny 

Zenei Világnap 

Őszi és tavaszi „Zöldítő Napok” 

Föld Napja 
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Madarak és Fák Napja 

Állatok világnapja 

Tanévnyitó ünnepség 

Tanévzáró ünnepség 

Ballagás 

Hagyományőrző Nap – Területi rovásírás verseny 

„Aranyötösök” elismerésének átadása 

Zrínyi Plakett adományozása 

Sáskafesztivál 

 

12. A NEVELÉSI – OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN A 

TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ 

FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

12.1. A tanuló ellen indított fegyelmi tárgyalás forgatókönyve 

Intézményvezetői bevezető: 

1. Helyszín és időpont megállapítása 

2. A jelenlévők felsorolása 

3. A jegyzőkönyvvezető felkérése 

4. A fegyelmi tárgyalás megnyitása 

 

 A tárgyalás jogi hátterének ismertetése 

2011. évi CXC. törvény a Köznevelésről 32. fejezet 58. § (3) „Ha a tanuló a kötelességeit 

vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi bünte-

tésben részesíthető. 

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

53.§ (3) értelmében a sérelem orvoslása érdekében - egyeztető eljárás lefolytatására a kiskorú 

sérelmet elszenvedő felek esetében a szülők nem tartottak igényt, így a tárgyalás lefolytatható. 

 

 Felhívás a jelenlévők számára a 2011. évi CXC. törvény 32. fejezet 58. § szakasz (9) 

pontjában foglaltakra: 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cse-

lekmény súlyát figyelembe kell venni.  

A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

EMMI rendelet előírásai alapján folyik, mely előírásokat 21. pont tartalmazza. 

Az 53. § (1) értelmében: A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás 

és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.  

 

A lehetséges fegyelmi büntetések: 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 
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c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

 

5. A fegyelmi tárgyalás levezetőjének felkérése 

 

A levezető elnök tevékenysége: 

 

6. Az érintettség kizárása  

 

Az EMMI rendelet 60. § (1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában 

nem vehet részt a tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, 

akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett. 

 

7. A fegyelmi eljárás alá vont tanuló jogainak ismertetése 

8. A kötelességszegés ismertetése 

9. A rendelkezésre álló bizonyítékok ismertetése 

9. Az érintettek meghallgatása 

10. Pro és kontra érvek összesítése 

11. Határozathozatal 

12. A határozat szóbeli kihirdetése – rendelkezések és indoklásuk 

13. A fellebbezés benyújtásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése 

14. A fegyelmi tárgyalás bezárása 

12.1.1. Egyeztető eljárás 

Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, és ennek 

alapján a felek közötti megállapodás létrehozása, a sérelem, mulasztás orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén 

a szülő, gondviselő, valamint a kötelességszegő, mulasztó, kiskorú kötelességszegő, mulasztó 

esetén a szülő, gondviselő egyetért.  

Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás keretében kell lefolytatni.  

 

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszegő, mulasztó 

tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő figyelmét az egyeztető eljárás lehetőségére.  

Az egyeztető eljárás igénybevételét a kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, 

gondviselő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban kell, hogy beje-

lentse. A bejelentést a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni.  

Az egyeztető eljárás igénybevételéhez a sértettnek, kiskorú esetén a sértett szülőnek, gondvise-

lőnek írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulást a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni.  

 

Az egyeztető eljáráson részt vesz:  
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a kötelességszegő, mulasztó tanuló, a szülő, gondviselő is sértett tanuló, az osztályfőnök, a 

szaktanár, a fegyelmi bizottság elnöke,  az iskola intézményvezetője ( a fegyelmi vétség nagy-

ságától, súlyától függően)  

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárás során megállapodtak a sérelem orvoslá-

sában, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra 

fel kell függeszteni.  

 

A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött megállapodásról és a felfüg-

gesztésről szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják.  

Ha a felek írásban engedélyezik, az egyeztető eljárásban foglaltakat, illetve az eljárás megálla-

pításait nyilvánosságra lehet hozni.  

 

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárást nem kérik, továbbá ha az írásbeli 

bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás 

nem vezetett eredményre.  

 

Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő, gondviselő nem kérte a fegyelmi 

eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

A fegyelmi eljárás megszüntetéséről a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban értesíti. 

 

13. A TANULÓK ÉS AZ INTÉZMÉNY 

ALKALMAZOTTAINAK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI 

FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 

13.1.  A tanulók egészségügyi ellátása és felügyelete 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója meg-

állapodást köt a Gyermekorvosi Rendelő vezetőjével. 

 

A megállapodásnak alapvetően biztosítania kell: 

 az iskolaorvosi/védőnői rendelést meghatározott időpontokban, 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat 

o szemészet 

o általános szűrővizsgálat 

 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát 

szükség szerint. 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente  

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát. 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői vagy pedagógiai asszisztensei felügyeletet biztosí-

tanak. 
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13.2.  Az intézmény alkalmazottainak egészségügyi ellátása 

 

A 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet 4.§ értelmében az intézmény alkalmazottainak a munkavég-

zés kezdetét megelőzően előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton, azt követően kétéven-

kénti időszakos alkalmassági vizsgálaton és szükség szerint soron kívüli alkalmassági vizsgála-

ton kell részt venniük. 

14. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A 

TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK 

MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN 

(INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) 

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

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

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

megtegye. 

14.1. Dolgozói feladatok a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 

kapcsolatosan 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági, munkavé-

delmi szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit. 

 

Az iskola helyi tanterve és házirendje alapján oktatni kell a tanulók biztonságának és testi ép-

ségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

 

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

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

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

 

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

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

veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartás-

formákat.  

 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabá-

lyokkal a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első tanítási napon, ekkor ismertetni kell: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

o a házirend balesetvédelmi előírásait, 

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

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 

rendjét, 
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o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

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

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

A nevelőknek figyelmeztetniük kell a tanulókat tanórákon minden gyakorlati, technikai jellegű 

feladat, illetve iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

 

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

tálynaplóba be kell jegyezni.  

 

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

lők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági, munkavédelmi szabályzat 

tartalmazza. 

 

Az intézményvezető a gazdasági referenssel közösen, az egészséges és biztonságos munkavég-

zés tárgyi feltételeit munkavédelmi szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédel-

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

intézmény munkabiztonsági, munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

14.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulóhoz iskolai elsősegélyt nyújtó kollégát kell hívni, 

 ha szükséges orvost kell hívni, 

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

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

nek vagy helyettesének. 

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

részt venni. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt tehe-

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

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

 

 

14.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok  

A bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. 

 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat.  
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Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésé-

ben lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani. Ha erre 

rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni.  

A jegyzőkönyv egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kivételével – a ki-

vizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell kül-

deni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a pa-

píralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, a szülőnek. A jegyzőkönyv egy 

példányát az intézményében meg kell őrizni. 

14.4. Súlyos baleset esetén szükséges intézkedések 

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

zésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal beje-

lenti az intézmény fenntartójának. 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelke-

ző személyt kell bevonni. 

 

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely: 

 

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől szá-

mított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 

 valamely érzékszerv elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, 

 a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségká-

rosodását, 

 a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több 

ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

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

agyi károsodását okozza. 

A törvény megköveteli az SZMK és az iskolai diákönkormányzat (Zrínyi Ifjúsági Fórum, ZIF) 

képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

14.5. Eszközhasználat az intézményben 

A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható esz-

közök, gépek: 

a) villamos fúrógép, 

b) barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, 

polírkorong, 

c) a törpefeszültséggel működő forrasztópáka, 

d) a 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű úgynevezett „pillanat”- forrasztópáka, 

e) a villamos háztartási gép. 
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15. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES 

TEENDŐK 

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

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

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

lését veszélyezteti.  

15.1. Rendkívüli esemény 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tu-

domására, köteles azt azonnal közölni az intézményvezetővel, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-

elhárító szerveket, ha ezt az iskola intézményvezetője szükségesnek tartja. 

15.2. Az épület kiürítése 

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

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket folyamatos, szaggatott csengetéssel 

vagy hangos „tűz-riadó-tűz” kiáltásokkal riasztani kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni 

a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsopor-

toknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján 

kell elhagyniuk. 

 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen tör-

ténő gyülekezését, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 
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 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó neve-

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

gondolnia kell! 

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

gyásában segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhat-

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

lyik tanuló az épületben. 

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

érkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

 

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

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

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszeré-

szek stb.) fogadásáról. 

15.3. Együttműködés az eljáró szervekkel 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola intézményveze-

tőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról 

 az épület kiürítéséről. 

 

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

mi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv ve-

zetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott módon 

be kell pótolni. 

15.4. Tűz és-robbantással történő fenyegetés esetén kötelező teendők 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. intéz-

ményvezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők 
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részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére 

(bombariadó terv)” c. intézményvezetői utasítás tartalmazza. 

 

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

ismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézményvezető a felelős. 

 

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

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

ményvezető a felelős. 

 

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

ra és dolgozójára kötelező érvényűek. 

16. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 

Az iskolai tankönyvellátást az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 28.) EMMI rendelet 

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szabályozza. 

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

együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szerint a tankönyvek az 

általános iskola 1-8. évfolyamain ingyenesek. 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézményvezető a felelős.  
Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott tanévben: 

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. 

 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljut-

tatása. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás az isko-

lában bonyolítandó le. 

 

A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai munkaközösségek vé-

leményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. 

 

A tankönyvfelelős minden év március utolsó munkanapjáig elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, majd 

aláíratja az intézményvezetővel. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak 

várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. 

 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges 

tankönyveket. Ezek tartós tankönyvként kezelendők. 

(tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, 

amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele 

megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátosságoknak.) 

 

A tanuló az ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban 

tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható a tanu-
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lótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a tanulmányai végéig használható állapotban 

legyen. 

 

A kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az 

iskolának megtéríteni. 

Ennek lehetőségei: 

 ugyanolyan könyv beszerzése,

 anyagi kártérítés.

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 

esetben az intézményvezető szava döntő. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a 

megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vétel-

árának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át,

 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át,

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át.

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 

17. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

17.1. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

A hatályos köznevelési törvény és más egyéb jogszabályok alapján el kell készíteni, aktualizál-

ni és korszerűsíteni kell a szervezeti és működési szabályzatot és annak kötelező mellékleteit. 

  

 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 2005. évi CXLIX törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 

 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet intézmények iratkezelésének általános követel-

ményeiről 

 

I. A szabályzat célja 

 

Az intézményi iratok átvételével, készítésével, nyilvántartásával, tárolásával kezelésével, selej-

tezésével, levéltárba történő átadással kapcsolatos feladatok, valamint a tanügyi nyilvántartás-

ok, oktatási záradékok kezelésének szabályozása. 

 

II. SZABÁLYOZÁS JOGI HÁTTERE 

 

- 2005. évi CXLIX törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása 

- 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet intézmények iratkezelésének általános követel-

ményeiről  

- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
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- 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről, és 

névhasználatáról. 

 

III. fogalmak, értelmezések 

 

 érkeztetés: az érkezett küldemény küldőjének, érkeztetőjének, belső címzettjének, az 

érkeztetés dátumának, elektronikus úton érkezett küldemény sorszámának, a külde-

mény adathordozójának, fajtájának és érkezési módjának nyilvántartásba vétele az ikta-

tókönyvben vagy külön érkeztető könyvben;  

 

 iktatás: az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal történő ellátása az érkeztetést vagy 

a keletkezést követően az iktatókönyvben, az iraton és az előadói íven;  

 

 iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az 

iratok iktatása történik;  

 

 iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel az intézmény látja el az iktatandó iratot;  

 

 irattári tétel: az iratképző intézmény, vagy személy ügykörének és szervezetének meg-

felelően kialakított legkisebb – egyéni irattári őrzési idővel rendelkező – irattári egység, 

amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak;  

 

 irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfaj-

tába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód;  

 

 irattárba helyezés: az ügyirat irattári tételszámmal történő ellátása és irattárban történő 

dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés 

befejezését követő vagy annak felfüggesztése alatti átmeneti időre;  

 

 kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelő-

nek szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások;  

 

 küldemény: az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tar-

tozó listán címzéssel láttak el;  

 

 küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, olvasha-

tóvá tétele;  

 

 másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos mó-

don hitelesítettek;  

 másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű 

(nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat;  

 

 megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállításá-

nak lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése;  
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 mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól – mint kísérő irattól – elvá-

lasztható;  

 

 melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatat-

lan attól;  

 

 selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és meg-

semmisítésre történő előkészítése;  

 

 szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy kije-

lölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása;  

 

 továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másik-

hoz, amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés 

lehetőségének biztosításával is;  

 

 kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata 

 

 ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat;  

 

 irat: minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és hangjegy (kotta), amely az is-

kola működésével kapcsolatban bármilyen anyagban,  alakban  és bármely eszköz 

felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült könyvjellegű 

kéziratokat. 

 

 elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával - elektronikus formában 

rögzített - elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai 

adathordozón tárolnak. 

 

 ügykör: azon ügyek összessége, csoportja, mely az intézmény életéhez, tevékenységé-

hez, illetve az abban közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az ügykörbe tartozó 

ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes dolgozónak kell gon-

doskodni.  

 

 ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre 

előkészíti;  

 

 archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektromos doku-

mentumok hosszú távú biztonságos megőrzése elektronikus adathordozón 

  

IV. Az intézmény ügyvitelének rendje 

 

1. Az intézmény főbb ügykörei 

 

 vezetési ügykör 

 igazgatási ügykör 
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 nevelési, oktatási ügykör 

 személyi, közalkalmazotti ügykör 

 tanulói ügykör 

 tanügy-igazgatási ügykör 

 

2. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés szervezete, személyi feltételei 

 

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az 

ügyeket kísérő iratkezelést, ennek ellenőrzését az intézményvezető, valamint az általa kijelölt 

intézményvezető helyettes felügyeli, irányítja az alábbiak szerint:  

 

intézményvezető, aki felelős 

 

 az iratkezelési szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért, vala-

mint az abban foglaltak végrehajtásáért,  

 a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok folyamatos össz-

hangjáért  

 az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az 

irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért,  

 az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár 

kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges 

egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felü-

gyeletéért 

 az iratkezeléshez szükséges tárgyi technikai és személyi feltéte-

lek biztosításáért 

 az iratok és adatok védelméért, különös tekintettel a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés te-

kintetében. 

 

Feladata 

 

 jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására; (ha ezt az intézményve-

zető fenntartja magának) 

 jogosult kiadmányozni; 

 kijelöli az iratok ügyintézőit; 

 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét, 

 ellenőrzi, hogy a személyes és különleges adatok kezelése megfelel-e a törvényi 

előírásoknak 

 számítógépes iratkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz való hozzá-

férésre.  

 gondoskodik arról, hogy az iratkezelésben jártas, irattáros szakképesítésű mun-

kaerőt alkalmazzanak 

 gondoskodik az iratkezelést végző, vagy azért felelős alkalmazottak szakmai 

képzéséről és továbbképzéséről  

 gondoskodik az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságáról,  
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 felügyeli, kialakítja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási sza-

bályokat, amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatá-

sához szükségesek.  

 az üzemeltetés és az adatbiztonság olyan szabályozása, amely alapján a felada-

tok, hatáskörök pontosan meghatározásra kerülnek és végrehajthatók.  

 Az iratkezelés felügyeletét ellátó személy feladatait, hatásköreit helyetteseire át-

ruházhatja. Az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos jogkör átruházása csak 

írásban, az átruházott feladatok, hatáskörök felsorolásával történhet.  

 

 

Felsős intézményvezető helyettes, aki 

 

 ellenőrzi, hogy az iskolában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok, és az irat-

kezelési szabályzat előírásai szerint történjen; 

 intézkedik az esetleges szabálytalanságok esetén azok megszüntetésére, 

 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változá-

saira az iratkezelési szabályzat módosítása végett felhívja az intézményvezető 

figyelmét; 

 az intézményvezető távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények fel-

bontására; 

 az intézményvezető távollétében jogosult a kiadmányozásra; 

 az intézményvezető távollétében kijelöli (szignálja) az iratok ügyintézőit; 

 irányítja és ellenőrzi a titkárság munkáját; 

 gondoskodik az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzé-

séről és továbbképzéséről  

 gondoskodik az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, 

kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai progra-

mok, adathordozók stb.) biztosításáról 

 gondoskodik az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, 

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

címtáraknak naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági követel-

ményekről, és azok betartásáról 

 gondoskodik a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott 

működéséről;  

 gondoskodik egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő felada-

tokról.  

 előkészíti és felügyeli az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását.  

 gondoskodik az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságáról,  

 közreműködik azoknak a technikai és szervezési intézkedések, eljárási szabá-

lyok kialakításában, megszervezésében, ellenőrzésében, amelyek az üzembiz-

tonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

 folyamatos munkaköri feladata és felelőssége az  intézményi iratok és adatok 

védelme, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyil-

vánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérü-

lés ellen.  
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Iskolatitkár, aki 

 

 köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési sza-

bályzat előírásai alapján végezni; 

 köteles a tudomására jutott hivatali, szolgálati titkot megőrizni; 

 tevékenységi körében az iratkezelési feladatok ellátása során köteles gondos-

kodni az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságáról, s megtenni azo-

kat a technikai és eljárási szabályokat, amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

 számítógépes iratkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz való hozzá-

férésre.  

 

Feladataik: 

a küldemények átvétele; 

a küldemények felbontása; (ha az intézményvezető ezt a munkakörébe utalja) 

az iktatás; 

az esetleges elő-iratok csatolása 

az iratok mutatózása; 

az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz,  

az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése; 

a kiadványok tisztázása, sokszorosítása; 

a  kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése,  illetve átadása a kézbesítőnek; 

a határidős iratok kezelése és nyilvántartása; 

az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése; 

az irattár kezelése, rendezése; 

az irattári jegyzékek készítése; 

közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és a levéltári átadásánál 

a küldemények postai átvétele; 

a küldemények kézbesítése; 

a kézbesítő könyv aláíratása a címzettel. 

 

Felelős a rábízott küldemények megőrzéséért, iskolán belüli és külső továbbításáért, a kézbesí-

tőkönyv megőrzéséért. 

 

 

V. AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

1. Az iratok rendszerezése  

2. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása  

3. Az iratkezelés megszervezése - Az elintézett ügyek iratait az irattárban kell elhelyezni.  

4. Az ügyiratok védelmével kapcsolatos szabályok - Az intézmény iratait-munkahelyről kivin-

ni, valamint munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak az intézményvezető 

engedélyével lehet, ügyelve arra, hogy azok tartalmát illetéktelen személy ne ismerhesse meg. 

5. Ügyiratok másolatainak, másodlatainak kiadása - Az intézmény ügyeinek másolatairól má-

solatot, másodlatot az iskola csak az intézményvezető, vagy az általa megbízott vezető engedé-

lye alapján adhat. 
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A másolat „ A másolat hiteles” felirattal, keltezéssel és az engedélyező vezető aláírásával adha-

tó ki átvételi elismervény ellenében. 

Másodlatot kell kiadni az intézmény által kiállított eredeti okmányokról (bizonyítványok, okle-

velek, stb.) azok elvesztése, megsemmisülése esetén törzslap, nyilvántartás alapján.    

 

VI. IRATKEZELÉS FOLYAMATA 

 

1. Az irat kezelés módja 

Az intézményben az iratkezelés hagyományos és elektronikus, azaz, vegyes módon történik. 

 

2. A küldemények átvétele és felbontása 

 

Az intézménybe érkező küldemények postai átvételére, az intézmény postafiókjának kinyitásá-

ra az alábbiak jogosultak: 

 

 intézményvezető,  

 intézményvezető helyettesek, 

 iskolatitkár, 

 az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer. 

 

Az intézménynek személyesen benyújtott iratok átvételére  

 

 az intézmény vezetője, helyettesei  

 iskolatitkára   

 címzett vagy az általa megbízott személy jogosult.  

 

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan, hiányosan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá 

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

kell írnia. A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.  

 

Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, ré-

szére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, melyeknek felbontási jogát a vezető fenn-

tartja magának. 

 

A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az vezető vagy a kijelölt helyettese fel-

bonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz. 

 

Az átvevő a papír alapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvé-

tel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Elektronikus úton érkezett küldeményeket a 

címzett kezeli.  

Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell meg-

jelölni.  

 

A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt felbon-

tó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és aláírással 

kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a címzetthez. 
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 3. A küldemény érkeztetése  

 

Az intézménybe érkező valamennyi iratot, azok beérkezésének, illetve keletkezésének napján, 

és sorrendjében nyilvántartásba kell venni.  

 

Nem kell érkeztetni: a meghívókat, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat.  

 

4. Iktatás  

 

Minden érkezett, vagy továbbított iratot iktatni kell, és el kell látni iktatószámmal valamint 

egyéb azonosító adatokkal.  

Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be 

kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, expressz küldeményeket, a 

hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.  

 

Iktatókönyv  

 

Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyhez manuális 

iktatás esetén az intézmény vezetője által hitelesített iktatókönyvet kell alkalmazni.  

A hitelesített iktatókönyvben minden évben az iktatást 1-gyel kezdődő, és évszámot feltüntető 

sorszámmal kell kezdeni. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rend-

szerben kell kialakítani. 

 

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

Az iktatókönyvnek tartalmaznia kell  

 

 az iktatási főszámot,  

 az alszámot,   

 az iktatószám kiadásának évét.  

 az ügyirat tárgyát – illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot. 

Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegy-

zett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha he-

lyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti 

feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 

Az iktatókönyv több éven keresztül használható.  

Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a - az utolsó irat iktatása után- a felhasznált utolsó 

sorszámot követően aláhúzással, a körbélyegző lenyomatával és az intézményvezető aláírásá-

val le kell zárni. 

 

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

Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad. Az iktatókönyvben a téves bejegyzése-

ket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot.  

 

Ha egy éven belül az ügyben az intézmény iktatott már iratot, azt az iktatónak csatolni kell az 

utóbb beérkezett irathoz, és ezeket együtt a főszámon (az első iktatási számon)  /-jel után 

alszámmal kell kezelni. Ugyanezen a módon kell eljárni a számítógépes iktatás esetén is. 
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Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az újévben mindig új sorszámon kell kezdeni 

az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új iktató-

számhoz.  

 

Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, akkor az ügyirat tárgya, illetőleg az 

ügyfél neve és azonosító adatai alapján évenkénti név- és tárgymutató könyvet kell vezetni. 

 

Az elektronikus iktatás  

 

Az elektronikus adathordozón érkezett, vagy továbbított iratok mellé kísérőlapot kell csatolni, 

és ezeket együtt kell kezelni.  

 

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:  

 

 könyveket, tananyagokat;  

 reklámanyagokat, tájékoztatókat;  

 meghívókat;  

 bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;  

 munkaügyi nyilvántartásokat;  

 anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;  

 visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.  

 

5. Az iratokkal kapcsolatos ügyintézés 

  

Az iratok szignálása 

 

Az intézmény intézményvezetője a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az intézmény 

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

Az intézményvezető által szignált iratokat az iskolatitkár köteles haladéktalanul bevezetni az 

iktatókönyvbe (nyilvántartókönyvbe) és eljuttatni azokat a kijelölt ügyintézőhöz,.  

 

Az ügyek intézése 

 

Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük figyelembe 

vételével köteles elintézni. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 

 a tanulókkal, gyermekekkel kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás napjától szá-

mított 15 nap 

 az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az intézményvezető dönt a határ-

időről,  

 Amennyiben a vezető másképp nem rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb az 

iktatás napjától számított 15 nap. 
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Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is.  

Az iskolatitkár köteles az ügyintézésre kiadott iratokat és az elintézések határidejét számon 

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

nek jelentenie kell. 

 

Felvilágosítás hivatalos ügyekben: 

 

Az intézmény ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak a vezető, vagy az 

általa kijelölt dolgozó adhat. 

 

Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet kiadni, 

rendelkezésre bocsátani.  

 

Az intézményi ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell arra, 

hogy a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne sérüljenek. 

 

6. Kiadmányozás 

 

A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. 

számára készült hivatalos irat. 

 

Hivatalos irat az intézmény csak kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyé-

vel készülhet. 

 

Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású dolgo-

zók rendelkeznek: 

 

 intézményvezető: minden irat esetében 

 intézményvezető helyettesek: a tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos iratok 

esetében. 

 

 

A kiadmányozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet irat. Ilyen 

esetben az iraton a kiadványozó neve után “s. k.” jelzést kell tenni, és az iratra “A kiadvány 

hiteles” záradékot rá kell írni, majd az iskolatitkárnak vagy az ügyintézőnek ezt aláírásával 

hitelesítenie kell. 

Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény körbélyegzőjének le-

nyomatával is. 

 

VII. AZ IRATOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 

Határozatok 

 

A nevelési oktatási intézményben az elintézendő üggyel kapcsolatban meghozott határozatokat 

meg kell indokolni. A határozatok tartalma: 

 

 bevezető rész 
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 rendelkező rész 

 indoklás 

 a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölése 

 amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást 

 a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat 

 az eljárással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségre történő figyelem felhívást. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 Jegyzőkönyv készítése az alábbi esetekben szükséges: 

 ha a jogszabály előírja 

 ha a nevelőtestület, vagy más egyéb testület (Zrínyi Ifjúsági Fórum, ZIF), Intézmé-

nyi Tanács, stb.) az intézmény működésére, a gyermekekre, tanulókra, vagy a neve-

lő-oktató munkára vonatkozó kérdésekben dönt, véleményez, javaslatot tesz 

 rendkívüli esemény bekövetkeztekor       

 A jegyzőkönyv kötelező tartalma: 

 elkészítés helye és ideje 

 a jegyzőkönyv készítőjének neve, beosztása 

 a jelenlévők felsorolása név és beosztás szerint 

 az ügy tárgyának megjelölése 

 az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, elhangzott nyilatkozatok 

 a meghozott döntések 

 a jegyzőkönyv vezetőjének aláírása 

 a résztvevők aláírása 

 A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállí-

tani. 

 A jegyzőkönyv tartalmazza  

 a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét. 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, 

 anyja születéskori nevét, lakcímét,  

 annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

 a vizsgatárgy megnevezése mellett  

o az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

o a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket,a vizsga értékelését és a kérdező 

tanár aláírását,  

o a végleges osztályzatot 

 a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

 az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 

 

 

VIII. AZ INTÉZMÉNYI BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az intézményvezető adhat en-

gedélyt. 
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A tönkrement, elavult bélyegzőt az intézményvezető ellenőrzése mellett, meg kell semmisíteni. 

A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztést az intéz-

ményvezetőnek közleményben közzé kell tennie. 

 

Az intézmény bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának a követ-

kezőket kell tartalmaznia: 

 

 a bélyegző sorszámát 

 a bélyegző lenyomatát 

 a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását 

 a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét 

 a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást 

 a “Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) feltün-

tetésére.  

 
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

 az intézményvezető és helyettesei minden ügyben, 

  az iskolatitkárok illetékességi körükben, 
  
 az osztályfőnök és a tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke az osztályzatok 

törzslapba, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

IX. Az irattározás rendje 

 

1.  Irattári terv szerkezete és rendszere 

 

Az irattári terv szerkezetét és rendszerét a címmel ellátott irattári tételek csoportosításával, to-

vábbá az ügykörök között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett rendszerezéssel 

kell kialakítani. 

 

2.  Az irattári tételek kialakítása  

 

Az ügyiratokat és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irat együtteseket – az intézmény ügykö-

reit az azonos tárgyú egyedi ügyekig lemenő részletességgel felsoroló jegyzék segítségével – 

tárgyi alapon kell tételekbe sorolni. Az irattári tétel egy vagy több tárgykör (ügykör) irataiból is 

kialakítható. 

 

 3. Az irattározás  

 

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

A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni és a selejte-

zési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni.  
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Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadmányai továbbításra kerültek a 

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

engedélyével lehet. 

Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. 

Az intézmény három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi irattárban 

az iratokat évek, ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében kell őrizni.  

A kézi irattár helye az intézmény hivatalos helyisége. 

 

Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint történő cso-

portosításban, ezen belül a sorszámok, illetve az alapszámok növekvő sorrendjében kell elhe-

lyezni.   

 

X. IRATOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE, VÉDELME 

 

Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 30 napra, az 

irattári kölcsönzési füzetbe bejegyezve, és elismervény ellenében lehet átadni. Az elismervényt 

az irattárban az irat helyére kell tenni. Csak azok az iratok, illetve adatok adhatók ki, amelyek 

az ügyintéző feladatainak ellátásához szükségesek, illetve, amelyre az intézmény kiadmányo-

zási joggal felruházott vezető beosztású dolgozója engedélyez. 

 

Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az intézmény kiadmányozási joggal felruhá-

zott vezető beosztású dolgozója engedélyezheti. 

 

XI. Az iratok selejtezése, levéltári átadása 

 

1. Selejtezés  

 

Az irattár anyagát ötévenként egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni, és ki kell 

választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt. 

 

Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes levéltárnak 

írásban be kell jelenteni. A selejtezés az illetékes levéltár hozzájárulása, illetőleg a bejelentés-

től számított 30 nap letelte után kezdhető meg. 

 

Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt legalább 3 

tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő 

leteltével.  

Az iratselejtezés alkalmával 2 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek 

tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

 hol és mikor készült a jegyzőkönyv 

 mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés 

 mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek visszatartva 

 milyen mennyiségű (kg) irat került kiselejtezésre 

 kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést. 
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Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az intézmény körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott két példányos selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás 

után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.  

 

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 

visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.  

 

A megsemmisítésről az intézmény vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelem-

bevételével gondoskodik.  

 

Az irattári terv nem selejtezhető iratait, továbbá azokat a tételeket, amelyek selejtezéséhez az 

illetékes levéltár nem járult hozzá – ha a levéltár másképp nem rendelkezett - ötven év után az 

illetékes levéltárnak kell átadni. 

 

2.  Levéltárba adás  

 

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt az intézmény költsé-

gére az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező 

átadási egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamok-

ban kell átadni.  

 

XII. tanügyi nyilvántartások 

 

1.   A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

 

 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, 

 szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

 elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hi-

telesített papíralapú nyomtatvány. 

 

2. A tanügyi nyilvántartások kezelése, vezetése 

 

 A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen 

ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 

 Az osztályfőnök vezeti a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti a továbbtanulás-

sal összefüggő nyilvántartást. 

 A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az 

osztályfőnök és az intézményvezető által kijelölt két összeolvasó pedagógus a felelős.  

 A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a to-

vábbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a jogszabály szerinti záradékkal kell feltüntetni.  

 A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, 

olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A 

javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegző-

jének lenyomatával kell hitelesíteni. 
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A bizonyítvány- nyomtatvány kezelése 

 

 Az iskola az üres bizonyítvány nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni 

oly módon, hogy ahhoz csak az intézményvezető vagy az általa megbízott személy 

férjen hozzá. 

 Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról 

jegyzőkönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. 

 Az iskola nyilvántartást vezet: 

 az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, tanúsítványokról 

 a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, tanúsítványokról 

 az elrontott és megsemmisült bizonyítványokról, tanúsítványokról 

 Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy ha a tulajdonosa kéri „ÉRVÉNY-

TELEN” felirattal, vagy iratlyukasztással érvényteleníteni kell és vissza kell adni a tu-

lajdonosának.  

 A bejegyzést és a cserét a bizonyítványt kiállító iskola, illetve jogutódja, jogutód nélkül 

megszűnt iskola esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték. 

 Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett be 

a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A cseréért díjat nem kell fizet-

ni. 

 A bizonyokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítvány nyomtatványon 

nem lehet kiállítani. 

 

 A bizonyítványmásodlat 
 

A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat 

 

 az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállítás idő-

pontjában hitelesített irat. 

 A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon 

található minden adatot és bejegyzést.  

 A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja; az iskola 

jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték 

 A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni 

 a másodlat kiadásának az okát,   

 a kiállítószerv nevét, címét,  

 a kiadás napját,  

 el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) alá-

írásával és körbélyegzőjének lenyomatával. 

 Bizonyítványmásodlat kiadása esetén, a törzslapon fel kell tüntetni  

 a kiadott másodlat iktatószámát, 

 a kiadás napját,  

 továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyil-

vánították. 

 Névváltoztatás esetén – a volt tanuló kérelmére, - okirat alapján – a megváltozott nevet 

a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról bizonyítvány másod-

latot kell kiadni.  
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3. Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok 

 

 a bizonyítvány, 

 a törzslap külíve, belíve, 

 az egyéb foglalkozási napló, 

 a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, 

 az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához, 

 az órarend, 

 a tantárgyfelosztás, 

 a tanulói jogviszony igazoló lapja, 

 

Beírási napló 

 

 Az iskolába felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. 

   A beírási napló a tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál.  

 A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott – közalkalmazott vezeti. 

 A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan 

kell vezetni. 

 A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A 

törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

 Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos neve-

lési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni a 

szakvéleményt kiállító  

 nevelési- tanácsadói feladatot ellátó intézmény nevét, címét 

 a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét,  

 a szakvélemény számát kiállításának keltét,  

 az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat 

 időpontját. Az iskola ezen adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az 

 illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézményrészére azon tanulók nevét – 

a szakvéleményt kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt -, akiknek a 

felülvizsgálata a következő tanévben esedékes. 

 A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat, akik tankötelezettségüket kül-

földön teljesítik, továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon va-

ló részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat számával szerepeltetni kell 

a beírási napló megjegyzés rovatában.  

 A beírási naplóban fel kell tüntetni 

 az iskola nevét, címét 

 OM azonosítóját   

 a megnyitás és lezárás időpontját,  

 az intézményvezető aláírását,  

 papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

 A beírási napló tartalmazza a tanuló 

 naplóbeli sorszámát, 

 felvételének időpontját, 
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 nevét,  

 oktatási azonosító számát,  

 születési helyét és idejét,  

 lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

 anyja születéskori nevét, 

 állampolgárságát, 

 reggeli ügyeletre, napközire és étkezésre vonatkozó igényét az alapfokú művészeti 

iskola kivételével, 

 jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, 

 továbbá annak az intézménynek a nevét, ahová felvették vagy átvették, 

 évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat, 

 sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, 

 az egyéb megjegyzéseket. 

 

Bizonyítvány 

 

 A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell ki-

állítani 

 A bizonyítványban fel kell tüntetni  

 az iskola nevét, címét 

 OM azonosítóját 

 az iskola körbélyegzőjének lenyomatát 

 A bizonyítvány tartalmazza 

 a sorszámát, 

 a bizonyítvány pótlap sorozatszámát, 

 a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születés-

kori nevét, 

 a tanuló törzslapjának számát, 

 a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, 

 a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mu-

lasztások számát, 

 a tanuló szorgalmának és – az alapfokú művészeti iskola kivételével – magatartásá-

nak értékelését, 

 a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését, 

 a szükséges záradékot, 

 a nevelőtestület határozatát, 

 a kiállítás helyét és idejét,  

 az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, 

 az intézményvezető és az osztályfőnök aláírását. 

 A nemzetiségi bizonyítvány az alább felsorolt adatokat magyar és nemzetiségi nyelven 

is tartalmazza: 

 a sorszámát, 

 a bizonyítvány pótlap sorozatszámát, 

 a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési 

 helyét és idejét, anyja születéskori nevét, 

 a tanuló törzslapjának számát, 

 a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, 
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 a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mu-

lasztások számát, 

 a tanuló szorgalmának és – az alapfokú művészeti iskola kivételével – magatartásá-

nak értékelését, 

 a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését, 

 a szükséges záradékot, 

 a nevelőtestület határozatát, 

 a kiállítás helyét és idejét,  

 az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, 

 az intézményvezető és az osztályfőnök aláírását. 

 Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizo-

nyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meg-

határozottak szerint illetéket kell leróni. 

 Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján kérelem-

re pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik 

évfolyamot mikor végezte el. Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a 

pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az isko-

la tanulója volt. Ilyen tartamú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló írás-

ban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola melyik évfolyamán tanult, és 

nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. A tanár 

nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt év-

folyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 

 

Törzslap 

 

Az iskola a tanulókról – a felvételt követő harminc napon belül – nyilvántartási lapot 

ún. törzslapot állít ki.  

 

 A törzslap két részből áll, a tanulókról külön- külön kiállított egyéni törzslapokból és az 

egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív).  

 Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni törzslapot 

állít ki. 

 Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzetiség nyelve, a törzslapot magyar nyel-

ven és az oktatás nyelvén is vezetni kell. Ha a két szöveg között eltérés van, és nem ál-

lapítható meg, hogy melyik a helyes szöveg, a magyar nyelvi bejegyzést kell hiteles-

ként elfogadni. 

 Az egyéni törzslap tartalmazza 

 a törzslap sorszámát, 

 a tanuló nevét, állampolgárságát,  

 nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét,  

 a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát,  

 oktatási azonosító számát,  

 születési helyét és idejét,  

 anyja születéskori nevét, 

 a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát, 

 a tanuló által elvégzett évfolyamot, 

 a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését, 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 

OM: 035113 

 

 

73 
 

 

 a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését, 

 az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan mu-

lasztásokat, 

 a nevelőtestület határozatát, 

 a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat, 

 a tanulói jogviszonyából következő döntéseket, határozatokat, záradékokat. 

 Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel 

kell tüntetni 

 a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét,  

 a szakvélemény számát  

 kiállításának keltét,  

 a felülvizsgálat időpontját. 

 Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat befejezését követően, a törzslap 

külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen módon kell 

tárolni. 

 A törzslap külívén fel kell tüntetni  

 a kiállító iskola nevét, címét,  

 OM azonosítóját,  

 a megnyitás és lezárás helyét és idejét,  

 az osztályfőnök és az intézményvezető aláírását   

 az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 az osztály megnevezését, 

 az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való összeolva-

sásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését, 

 a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az intézményveze-

tő aláírását, 

 a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve, 

törzslapszáma feltüntetésével). 

 A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett– a rendelkezésre álló iratok, adatok 

alapján – póttörzslapot kell kiállítani. 

 

Egyéb foglalkozási napló 

 

 Az egyéb foglalkozásokról, így különösen a fakultációs foglalkozásról, a szakkörről, a 

sportkörről és a napköziről a pedagógus egyéb foglalkozási naplót vezet. 

 Az egyéb foglalkozási naplóban fel kell tüntetni a 

 kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  

 a napló megnyitásának és lezárásának időpontját,  

 a kiállító pedagógus és az intézményvezető aláírását,  

 papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

 Az egyéb foglalkozási napló tartalmazza 

 a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét vagy időtartamát, 

 a csoportba tartozó tanulók névsorát, 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, 

 a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetőségét, 

 apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, 

 a megtartott foglalkozások sorszámát és időpontját, a foglalkozás témáját, 
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 a foglalkozást tartó pedagógus aláírását. 

 

   Jegyzőkönyv 

A jegyzőkönyvön tartalmazza  

 a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét. 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, 

 anyja születéskori nevét, lakcímét,  

 annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

 a vizsgatárgy megnevezése mellett  

o az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

o a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket,a vizsga értékelését és a kérdező 

tanár aláírását,  

o a végleges osztályzatot 

 a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

 az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 

 

   Tantárgyfelosztás 

 

 Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. 

 A tantárgyfelosztást az intézményvezető - a nevelőtestület véleményének kikérésével – 

hagyja jóvá. 

 A tantárgyfelosztás tartalmazza 

 a tanév évszámát, 

  az iskola nevét, 

 a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét és az 

általa tanított tantárgyakat, 

 az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát, 

 a pedagógus által ellátott óratervi órák számát osztályonként és tantárgyanként, 

 a pedagógus összes óratervi órájának számát, 

 pedagógusonként a kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok óraszámát, 

 pedagógusonként az összes óratervi óra és a kötelező óraszámba beszámítható egyéb fe-

ladatok óraszámát, 

 pedagógusonként az összes óraszámból a tartós helyettesítések számát, 

 az egyes pedagógusok kötelező óraszámát, 

 pedagógusonként a kötelező óraszám feletti többletórák számát, 

 az órakedvezményre jogosító jogcímeket, 

 jelleg szerinti külön-külön összesített óraszámot, 

 a fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek számát 

 

 

Órarend 

 

A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és az 

egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy és a tanár meg-

nevezésével. 
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XI. Záró rendelkezések 

 

1. Az iratok kezelésének és továbbításának rendje 

 

Az iratok biztonságos kezelésének és továbbításának rendjét és szabályait az intézményi  

SZMSZ részét képező „Iratkezelési Szabályzat” rögzíti. 

 

Az iratok kezelésének időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

 

2. A szabályzat időbeli és személyi hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. 

 

Jelen szabályzat és annak melléklete ....... év ..................... hó ........ napján lép hatályba, és ez-

zel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden más belső utasí-

tás. 

 

3. A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása 

 

A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal.  

 

A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja 

számára a Titkárságon. 

 

Az intézményvezető által kijelölt felelős munkatársnak gondoskodnia kell a jelen szabályzat 

olyan módosításáról, amely az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges. 
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17.2. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS 

TÁROLT IRATOK KEZELÉSE 

 

1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 

nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért fe-

lelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, 

elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

 

2. Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az intézményve-

zető végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári pél-

dánya. 

 

3. Az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az intézményvezető, helyettese 

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

irat irattári példánya.  

 

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

gezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.  

 

5. Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra 

az intézmény intézményvezetője jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus 

aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elekt-

ronikus aláírással ellátott elektronikus irat.) 

 

6. Az elektronikus iratokat az iskolában szokásos módon, elektronikus úton meg kell őriz-

ni. Az őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni. 

 

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

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

 

8. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az in-

tézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 
 

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

18.1. A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS 

RENDJE 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az 

iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum, így a Pedagógiai Program is 
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hozzáférhető az iskola honlapján, valamint a KIR (Köznevelés Információs Rendszere) e célra 

szolgáló alrendszerében. 

 
A Pedagógiai program egy nyomtatott példánya megtalálható a fenntartónál, az iskola titkársá-

gán és az iskola könyvtárában. Itt, a könyvtár nyitva tartása alatt, minden érdeklődő helyben 

tanulmányozhatja a dokumentumot. 

 
A Pedagógiai Programmal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az intézmény-

vezetőtől és az intézményvezető-helyettesektől előzetesen egyeztetett időpontban. 

 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 

OM: 035113 

 

 

78 
 

 

19.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

19.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése 

A SZMSZ ……. év …….. hó ….. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és vissza-

vonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg 

érvényét veszti a 2017. szeptember 1-én készített (előző) SZMSZ. 

19.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, 

vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az intézményi 

tanács, ennek hiányában az iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék, ennek hiányában a szülői szerve-

zet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőjének kell beterjeszteni. A SZMSZ 

módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

 

        ……………………………………. 

         intézményvezető 

 

19.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény diákönkormányzata ….. év ….. hó….. 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véle-

ményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben 

gyakorolta. 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

 

        ……………………………………. 

         diákönkormányzat vezetője 
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(Mellékelve a véleményezésről készített jegyzőkönyvi kivonat) 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Intézményi tanács ….. év ….. hó….. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Intézményi tanács véleményezési jogát 

jelen SZMSZ felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

 

        ……………………………………. 

         Intézményi tanács elnöke 

 

 

(Mellékelve a véleményezésről készített jegyzőkönyvi kivonat) 
 

 

 

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat Adatkezelési Szabályzatát a szülői szervezet ….. év ….. 

hó….. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 

véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során az Adatkezelési szabályzattal kapcso-

latban gyakorolta. 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

 

        ……………………………………. 

         szülői szervezet képviselője 

 

 

(Mellékelve a véleményezésről készített jegyzőkönyvi kivonat) 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete ….. év……  hó …… napján  

tartott értekezletén  elfogadta. 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

 

        ……………………………………. 

         hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

(Mellékelve az elfogadásról készített jegyzőkönyvi kivonat; a jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; a keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
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MELLÉKLETEK 

I. ELEKTRONIKUS (DIGITÁLIS NAPLÓ) használata 

Bevezető 

 

Az e-napló felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási, adminisztratív fe-

ladatainak hatékony ellátása. 

Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, minden felhasználó számára 

leegyszerűsítse az adminisztrációs folyamatokat. Modern, a kor igényeihez igazodó, áttekinthe-

tő felületet adjon az adminisztrációs feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához. 

A szülők felé megteremtjük a feltételét, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek gyer-

mekük iskolai előmenetelével kapcsolatban.  Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati 

kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy azon futtatható böngésző program szüksé-

ges. 

 

Jogszabályi háttér 

 

A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján: 

57. § (6) Az iskolai nyomtatványok – az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről 

kiállított bizonyítvány kivételével –az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bi-

zonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rend-

szer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtar-

tásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául 

szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell 

őrizni. 

 

A 20/2012 (VIII. 31. ) EMMI rendelet 87.§ (1) bekezdés a) - d) pontjai (2) bekezdése szerint: 

87.§ (1) A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papír-

alapú nyomtatvány, 

b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

c) elektronikus okirat, 

d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hite-

lesített papíralapú nyomtatvány. 

(2) Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalma-

zásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat. 

Az elektronikus osztálynapló, csoportnapló használata megengedett. 
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Felhasználói csoportok, feladatai 

 

Iskolavezetés 

 

Az elektronikus napló rendszerében a vezetőség korlátozás nélküli jogszereppel bír. 

 

Titkárság 

 

Az iskolaadminisztrációs rendszer adatainak naprakész aktualizálásán keresztül elvégzi az e-

napló alapadatainak adminisztrációját. 

- tanulók adatai, 

- gondviselő adatai, 

- osztályok adatai (osztályok névsora, csoport névsorok, tanár-csoport összerendelések) 

 

Szaktanárok 

 

Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán, 

- haladási napló, hiányzás, késés,  

- osztályzatok rögzítése, 

- szaktanári bejegyzések rögzítése, 

- a napló adataiban történt változások nyomon követése. 

- A naplóban való adatrögzítésre a mindenkori napot megelőző 14. naptári napig van lehető-

ség! 

 

Osztályfőnökök 

 

Feladatuk az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése: 

- haladási napló, hiányzás, késés, igazolások kezelése, 

- osztályzatok, szaktanári bejegyzések, adataiban történt változások nyomon követése. 

- A naplóban való adatrögzítésre a mindenkori napot megelőző 14. naptári napig van lehető-

ség! 

 

Szülők 

 

A szülők saját gyermekük napló bejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot. Az interneten ke-

resztül történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik a tanév végén. A szükséges adatok 

egyeztetése után a Rendszergazda gondoskodik a hozzáférés megvalósításáról, valamint a szü-

lő e-mailben történő értesítéséről. Az internetes hozzáféréssel nem rendelkező szülő az iskola 

épületében elhelyezett terminálon elérheti a rendszert az iskola nyitvatartási idejében. Továbbá 

előzetes egyeztetést követően az illetékes osztályfőnöktől kérhet szóbeli tájékoztatást gyerme-

ke e-naplóban bejegyzett adattartalmairól. 
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Tanév eleji feladatok 

 

 Feladat Határidő Felelős 

Újonnan beiratkozott tanulók 

adatainak rögzítése a rend-

szerbe 

Augusztus 31. Titkársági adminisztrátor 

Javítóvizsgák eredményei 

alapján az osztályok névso-

rának aktualizálása a rend-

szerben 

Augusztus 31. 
Intézményvezető-

helyettesek, iskolatitkár 

A tanév tantárgyfelosztásá-

nak rögzítése a rendszerben 
Szeptember 1. 

 Felsős intézményvezető-

helyettes 

A tanév rendjének rögzítése a 

napló naptárában. 
Szeptember 1. 

Felsős intézményvezető-

helyettes 

Végleges órarend rögzítése a 

napló rendszerébe. 
Szeptember 15. 

Felsős intézményvezető-

helyettes,  

iskolatitkár 

Végleges csoportbeosztások 

rögzítése a rendszerbe 
Szeptember 15. 

Szaktanárok javaslata alapján 

az osztályfőnökök adják le a 

titkárságnak. 

 

Tanév közbeni feladatok 

 

Feladat Határidő Felelős 

Tanulói alapadatokban bekö-

vetkezett változások módosí-

tása, kimaradás, beiratkozás 

záradékolás rögzítése a nap-

lóban. 

Bejelentést követő három 

munkanap. 

Osztályfőnök kezdeményezé-

sére, az illetékes intézmény-

vezető-helyettes jóváhagyá-

sával az iskolatitkár 

Tanulók csoportba sorolásá-

nak megváltoztatása. (kizáró-

lag indokolt esetekben) 

Csoport csere előtt három 

munkanap 

Szaktanár vagy az osztályfő-

nök kezdeményezésére, az 

illetékes intézményvezető-

helyettes jóváhagyásával az 

iskolatitkár 

A napló vezetése, adatbeviteli 

(haladási napló, osztály-

zat,stb) feladatai  

Folyamatos Szaktanárok 

Az utólagos adatbevitel (14. 

nap utáni) igényét az illetékes 

intézményvezető-

helyettesnek kell jelezni. 

Folyamatos Szaktanárok 
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A házirend előírásaival össz-

hangban az osztályfőnökök 

folyamatosan rögzítik a hi-

ányzások, késések igazolását. 

Folyamatos Osztályfőnökök 

 

A naplóvezetés ellenőrzése. 

 

Folyamatos 

 

Iskolavezetés 

 

Félévi és év végi zárás időszakában 

 

Feladat Határidő Felelős 

Osztálynévsorok ellenőrzése. Folyamatosan. Osztályfőnökök 

Javasolt magatartás, szorga-

lom és szaktantárgyak jegye-

inek beírása. 

Osztályozó konferencia idő-

pontja előtt két héttel. 

Osztályfőnökök és szakta-

nárok 

Félévi, év végi jegyek rögzí-

tése.  

Osztályozó konferencia nap-

ján. 
Osztályfőnökök 

 

Csoport cserék alkalmával 

 

Feladat Határidő Felelős 

Csoportcserék esetén a szak-

tanárok új tanulói névsorát 

egyeztetik az osztályfőnö-

kökkel és leadják az illetékes 

intézményvezető-

helyetteseknek. 

Csoportcsere előtt egy héttel. 
Szaktanár, osztályfőnökök 

 

 

Év végi naplózárás (záradékolás) 

   

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Osztályfőnökök záradékolási 

feladatainak elvégzése 
Tanévzáró értekezlet Osztályfőnökök 

 

 

Rendszerüzemeltetési szabályok 

 

Az e-napló használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése. 

A technikai eszközök minden felhasználójának kötelessége az eszközök rendeltetésszerű hasz-

nálata, a technikai eszköz állapotának megóvása.  
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A tanári munkaállomás meghibásodása esetén a tanárok feladata: 

 

-A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának, rögzíteni a hiba naplóban 

-A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú 

regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek 

valamelyikén.(pl. tanáriban elhelyezett gépeken)  
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II. Az iskolai könyvtár működési rendje 

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

kében iskolai könyvtár működik.  

 

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

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

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

 

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

be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 

 

Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtá-

ros tanár a felelős.  

 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat mellékle-

tében található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javasla-

tának figyelembe vételével történik. 

 

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

azok csoportjai. 

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, vala-

mint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 

 

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

könyvtárba beiratkozott.  

 

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

tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját a könyvtáros tanárral egyez-

tetniük kell. 

 

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

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

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

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

ján az iskola intézményvezetője határozza meg. 
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Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kell kezelni és gyűjteni, ennek sajátos rend-

jét a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni. 
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III. MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 

 

1. A munkaköri leírás szerkezete 

 

Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörök-

re, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója alkalmazza. Az alkalmazottak munkájukat 

munkaköri leírásuk alapján végzik.  

 

A munkaköri leírás tartalmi előírása (Mindenkori meghatározó a Nkt.): 

 

a) A munkakörrel kapcsolatos adatok 

- a dolgozó neve, 

- munkaköre, 

- beosztása, 

- heti munkaideje, 

- pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma, 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése, 

- a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése. 

 

b) A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül  

- a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok, 

- az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok, 

- az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek 

és feladatok, 

- a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos felelősségek és feladatok, 

- a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek 

és feladatok, 

- az ellenőrzés, értékelés feladatai, 

- a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai, 

- a dolgozó sajátos munkakörülményei. 

 

c) A munkaköri leírás hatályba léptetése 

- a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma, 

- az intézményvezető aláírása, 

- a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatójának aláírása, 

- a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről. 

 

A munkaköri leírás minták esetében a fejlécekben szereplő meghatározások (munkabeosztás, 

munkaidő, besorolási adatok) évente változnak, így a munkaköri leírásokat évente aktualizálni 

szükséges. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS (SZAKTANÁR) 
 

Közalkalmazott neve:  

Születési hely, idő:    

Lakcíme:    

 

A munkakör megnevezése:  

FEOR száma:  

A munkáltatói jog gyakorlója:  

A munkakör heti munkaideje:  

Felettes munkakörök:  

A munkavégzés helye:  

 

A munkaköri leírásban foglaltakat a felettes vezető(k) iránymutatása alapján személyesen látja 

el. A jogszabály által meghatározott időszakonként és módon szakmai továbbképzésen vesz 

részt. 

 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit: 

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

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

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

sáról, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 28/2015. (V.21.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről, 

 Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, a Házirend, 

 Pedagógiai Program a pedagógiai szaktárgyi mutatók, módszertani levelek, 

 az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az intézményvezető, illető-

leg a felettes szerveknek az intézményvezető útján adott útmutatásai alkotják. 

 

 

A pedagógus kötelezettségei, feladatai 

 A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokol-

dalú és érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket. 
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 Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján tanmenetet 

készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja a tanítási és 

foglalkozási órákat. 

 Szemléltető eszközöket használ, bemutató és tanuló kísérleti tevékenységgel alapozza a 

tanulást. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkészítésével 

(motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, a képességek folyamatos 

fejlesztése mellett kell átadni! 

 Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal. 

 Folyamatosan segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását. Decemberben és április-

ban írásban tájékoztatja a bukásra álló tanulók szüleit. 

 Tanóráin a differenciált foglalkozást az egyéni fejlesztést optimálisan segítő gyakorló 

feladatokkal szolgálja. A lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást szervez, fi-

gyelembe véve a hátrányos családi helyzetet, a fogyatékosságot. Közreműködik a 

gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása, 

az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás. Aktívan 

részt vesz a nyílt napokon, igény esetén bemutató órákat tart. 

 Fogadóórát tart, ahol tájékoztatja a szülőket a tantárgyi követelményekről, a tanulók 

előmeneteléről, a diákok fejlődéséről, együttműködik a szülőkkel. 

 Betartja és betartatja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait, vég-

rehajtja az intézményvezető és vezető helyettesek utasításait. 

 Levezeti és felügyeli az osztályozó, különbözeti, és egyéb vizsgákat, tanítás nélküli 

munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján. 

 A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal előre közli, hogy tanártársai-

val elkerüljék asz osztályközösség túlterhelését. 

 Segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, gondot fordít a tehetséges 

tanulók fejlesztésére. 

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket át-

adja, s meggyőződik annak elsajátításáról. Baleset esetén megteszi a szükséges intézke-

déseket. 

Aktívan részt vesz a nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezle-

teken, az iskola rendezvényein, önképzésen, továbbképzésen, munkaközösségi mun-

kában. 
 

A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként ellátja a neve-

lő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, így különösen: 

 felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 

OM: 035113 

 

 

91 
 

 

 elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet (E-

naplóvezetése) 

 a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában. 

A pedagógus döntési jogköre 

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésé-

ben és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat: a pedagógiai 

program, az intézményi házirend, az éves munkaterv, az intézmény munkáját átfogó 

elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

 A nevelőtestület érdekében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

 Részvétel a tanuló fegyelmi ügyeiben való döntésekben, 

 A tanuló osztályozó vizsgára bocsátása. 

 

A pedagógus felelős 

 A rábízott tanulók testi, szellemi épségéért, baleset esetén megteszi a szükséges intéz-

kedéseket. 

 A tanítási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért, 

 Az adminisztráció pontos, a nevelői házirendben megfogalmazott idő szerinti vezetésé-

ért /E-napló, ellenőrző könyvek, anyakönyvek, felszólítások, feljelentések, félévi, év 

végi statisztika vezetése, elkészítése, dolgozatok, felmérések javítása/, 

 Az éves tanmenet elkészítéséért, az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések 

megvalósításáért (nevelésre és tantárgyára vonatkoztatva), 

 Az iskolai körlevelek, tájékoztatások aláírásáért 

 Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért, 

 Erkölcsileg és anyagilag felel az átvett – az oktatást segítő – eszközökért  

 A személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

 A rábízott feladatokat az iskola érdekeinek megfelelően, a kapott lehetőségekkel élve, a 

legjobb tudása szerint hajtja végre, a rábízott hatáskörrel nem él vissza. 

 

Felelősségre vonható 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek 

jogainak megsértéséért, 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért, 
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 a vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért. 

 

Egyeztetési kötelezettsége 
Minden munkaköri tevékenységét illetően közvetlen felettesével. 

 

 

Információátadási, titoktartási kötelezettsége 
Munkaterületével kapcsolatosan vezetője egyetértésével nyilatkozhat. A vezetőitől tudomá-

sára jutott és a nevelőtestületi értekezleten szerzett információkat bizalmasan kezeli. 

 

 

 

Megjegyzés 
A munkaköri leírásban foglaltak jogszabályi és belső dokumentumok változásakor felülvizsgá-

latra kerülnek. 

 

Budapest,  

 

 

 

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

 munkáltató aláírása 

 

 

 

 

 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem, és betartá-

sukért felelősséget vállalok. 

 

 

 

 

Budapest:……………………….  ..............................................  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 

OM: 035113 

 

 

93 
 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS (TANÍTÓ) 
 

Közalkalmazott neve:  

Születési hely, idő:    

Lakcíme:    

 

A munkakör megnevezése: 

TANÍTÓ / EGYÉB FOGLALKOZÁS  

GYAKORNOK 

Gyakornoki vizsga határideje:  

Szakmai vezető:  

FEOR száma:  

A munkáltatói jog gyakorlója:  

A munkakör heti munkaideje:  

Felettes munkakörök:  

A munkavégzés helye:  

 

A munkaköri leírásban foglaltakat a felettes vezető(k) iránymutatása alapján személyesen látja 

el. 

 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit: 

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

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

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

sáról, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 28/2015. (V.21.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről, 

 Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, a Házirend, 

 Pedagógiai Program a pedagógiai szaktárgyi mutatók, módszertani levelek, 

 az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az intézményvezető, illető-

leg a felettes szerveknek az intézményvezető útján adott útmutatásai alkotják. 

 

 

Alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása 
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 A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel segíti a tanulók felkészülését, 

sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli kijelölt 

tanulócsoportját. 

 Tudatosan tervezi nevelő tevékenységét, határidőre nevelési tervet készít, a foglalkozási 

tervben (tanmenetben) nagy gondot fordít a változatos foglalkoztatásokra, melyekre 

alaposan felkészül. 

 Feladata a gyerekek alapos megismerése: tudatos megfigyeléssel, közös tevékenysé-

gekkel. Fokozatosan szoktatja tanulóit a házirend betartására, biztosítja a türelmes, 

nyugodt légkörű környezetet. 

 Csoportját a tanítás után az ebédlőbe kíséri, és gondoskodik a kulturált étkezésről, a 

személyi higiénia betartásáról, figyelembe véve az SZMSZ szabályait. 

 Irányítja a tanulók másnapra való felkészülését az életkori sajátosságokhoz illeszkedő 

tevékenységekkel, és segíti az önálló tanulás módszereinek elsajátítását, együttműköd-

ve a csoportját tanító pedagógusokkal. 

 A gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciált foglalkozás-

sal megteremti a tanulási feltételeket, fejleszti a célirányos feladat megoldásokat, kikér-

dezi a memoritereket. 

 Biztosítja a tanulási időben az írásbeli házi feladatok maradéktalan elkészítését; ezt 

mennyiségileg minden esetben; minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. A rászorulókat 

a megadott időkeretek között korrepetálja, vagy segítségüket tanulócsoportok szervezé-

sével biztosítja. 

 A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki; melynek 

eredményéről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a szülőket. Felelősök vá-

lasztásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja az ebédlő, a csoportterem, és az udvar 

rendjét és biztonságát. 

 Célirányosan gyarapítja a gyerekek tapasztalatait, fenntartja érdeklődésüket, rendszeres 

gyakorlással fejleszti kifejezésmódjukat, képességeiket, egyéni segítségnyújtással biz-

tosítja a továbbhaladást. 

 Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan 

irányítja a gyerekeket. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora hangneme, meg-

nyilvánulásai munkafegyelme példa a tanulók előtt. 

 Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlesztésé-

ről, a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyermeket felügyelet nélkül), óvja a gyerekek 

jogait, az emberi méltóságot. 

 Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges életmódra ne-

velést. Naponta vezeti a tanulók szabadlevegőn való testedzését (pl. gimnasztika, labda-

játékok, stb.), szerepjátékokat szervez. 

 Csoportja számára szabadidős programokat szervez – figyelemmel a napközi napirend-

re és az iskolai házirendre. Gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait. 
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 Betartatja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen 

végrehajtja az intézményvezető és a vezető helyettesek utasításait. Naponta 15 perccel 

munkakezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályoztatásánál az SZMSZ 

szerint eljárni. 

 Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program 

módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámolhat. Kollégái közre-

működésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és eszközöket. 

 Folyamatosan képzi magát továbbképzéseken, szélesíti módszertani jártasságát, gyakor-

latát. Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból. 

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat hozatalá-

ban, köteles részt venni az intézményi rendezvényeken, a szülői értekezleteken, az isko-

lai rendezvényeken, az értekezleteken, a szülői és osztályozó értekezleteken, fogadó-

órákon együttműködve az osztályfőnökkel. 

 Vezeti a foglalkozási naplót, gondoskodik a kiadott játékok, munka- és szemléltető esz-

közök gondos használatáról, megőrzéséről. 

 Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésében mindazokat a munkafeladatokat, amelyek-

kel az intézményvezető és a helyettes vezetők megbízzák. 

 

Aktívan részt vesz a nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezle-

teken, az iskola rendezvényein, önképzésen, továbbképzésen, munkaközösségi mun-

kában. 
 

A pedagógus döntési jogköre 

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésé-

ben és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat: a pedagógiai 

program, az intézményi házirend, az éves munkaterv, az intézmény munkáját átfogó 

elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

 

Kapcsolatai 

Kapcsolatot tart az óvodákkal, a szülőkkel, a társintézmények és saját munkatársaival, a to-

vábbképző intézményekkel. 

 

A pedagógus felelős 

 A tanulási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért, 

 Az adminisztráció pontos, a nevelői házirendben megfogalmazott idő szerinti vezetésé-

ért /E-napló, év végi statisztika vezetése, elkészítése/, 

 Az iskolai körlevelek, tájékoztatások aláírásáért, 

 Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért, 

 A személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

 Erkölcsileg és anyagilag felel az átvett – az oktatást segítő – eszközökért, 
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 A rábízott feladatokat az iskola érdekeinek megfelelően, a kapott lehetőségekkel élve, a 

legjobb tudása szerint hajtja végre, a rábízott hatáskörrel nem él vissza. 

 

Egyeztetési kötelezettsége 
Minden munkaköri tevékenységét illetően közvetlen felettesével. 

 

Információátadási, titoktartási kötelezettsége 
Munkaterületével kapcsolatosan vezetője egyetértésével nyilatkozhat. A vezetőitől tudomá-

sára jutott és a nevelőtestületi értekezleten szerzett információkat bizalmasan kezeli. 

 

Felelősségre vonható 
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

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

jogainak megsértéséért, 

 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

Megjegyzés 
A munkaköri leírásban foglaltak jogszabályi és belső dokumentumok változásakor felülvizsgá-

latra kerülnek. 

 

Budapest,  

 

 

 

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

 munkáltató aláírása 

 

 

 

 

 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem, és betartá-

sukért felelősséget vállalok. 

 

 

 

 

Budapest:……………………….  ..............................................  
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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. Az osztály 

közösségi életének szervezése. 

Alapvető felelősségek és feladatok: 

 Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg egy évre. Munkáját a NAT, az iskola 

pedagógiai programja és az éves munkaterv alapján végzi. Az osztályfőnök felelős ve-

zetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokolda-

lú megismerése, differenciált fejlesztése; közösségi tevékenységük irányítása; önállósá-

guk, öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése. 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az  osztályfőnöki 

órák tématerve, amelynek formai, szerkezeti követelményeit az osztályfőnöki munka-

közösség határozza meg. 

 Törekszik tanulói személyiségének; család és szociális körülményeinek alapos megis-

merésére; a szülők iskolával szembeni elvárásainak megismerésére. 

 Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit; az osztályon belül uralkodó értékren-

det. 

 Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, napközis nevelővel, fejlesztő pe-

dagógussal. 

 Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli foglalkozásait. 

Tapasztalatait, észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbe-

széli. 

 Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító tanárokat 

és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az intézményvezető kérésére 

a nevelőtestületi értekezleten ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi 

szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az osztályban tanító pedagógusokkal 

megvitatja az addig tapasztaltakat és a következő időszak teendőit. 
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 Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a 

tanulásban. Az osztállyal együtt havonta értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

magatartását és szorgalmát. 

 Ellenőrzi a tanulók jegyeit, egyeztet a szaktanárral a bukásra álló tanulók ügyében 

 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 osztály-

főnöki órák témáit a munkaközösség által meghatározott formában; tanmenetben rögzí-

ti. 

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire; ünnepségeire; szervezi osz-

tálya 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 kifej-

leszti bennük az ehhez szükséges képességeket. 

 A gyerekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és szabadidős fog-

lalkozásokat is) értékeli; bennük is kialakítja a reális önértékelés igényét. 

 A gyerekek életkorának megfelelően a különböző szakmák bemutatásával, önismereti 

gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a pályaválasztásra. 

 Felelősi rendszer bevezetésével biztosítja az osztályterem rendjének, tisztaságának, be-

rendezési tárgyainak megőrzését. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására; együttműködik a 

szülőkkel. 

 Évente legalább 2 alkalommal szülői értekezletet; az éves munkaterv alapján fogadó-

órát tart. 

 Megismerteti a szülőkkel az iskola házirendjét, pedagógiai programját, értékelési rend-

szerét. 
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 Gondoskodik osztályában arról, hogy a szülői közösség képviselje az osztály érdekeit a 

nevelőtestület és a Szülői választmány előtt.  

 Kapcsolatot tart a szülői közösséggel és az Szülői választmány képviselőivel. 

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

pályaválasztási, iskolai szabadidős programok, kirándulások, táborozások szervezésé-

ben. 

 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, szorgalmáról, tanul-

mányi előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és elma-

rasztalás formáit. 

 Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló szabályszerű, 

naprakész vezetéséért, a törzslapok pontos felfektetéséért, a bizonyítványok kitöltéséért. 

 Igény szerint gyerekekkel minden érdemjegyet beírat az ellenőrzőbe; havonta ellenőrzi, 

hogy aláíratták-e az ellenőrzőbe került jegyeket és bejegyzéseket.   

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel. 

 Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait; adatokat szolgáltat osztályáról az isko-

lai statisztika elkészítéséhez. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket; továbbtanu-

lási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

 Az osztályfőnököt megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa szaktárgyait. 

 Munkájáról beszámol az iskolavezetőség által kiadott szempontok alapján. 

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

tartozik a rábízott tárgyak szabályos kezeléséért. 

 

Budapest,  

 

 

  

intézményvezető      osztályfőnök   


