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Bevezető
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak
érvényre jutása, az intézmény jogszerű és zavartalan működésének biztosítása, a szülők,
tanulók és a pedagógusok közötti kapcsolat erősítése érdekében a Lesence Völgye Általános
Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az iskola szülői szervezete, továbbá az iskolai
diákönkormányzat,valamint az intézményi tanács véleményének kikérésével a következő
szervezeti és működési szabályzatot fogadta el.
A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy meghatározza a Lesence Völgye Általános
Iskola alapfokú közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső
rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában és minőségirányítási programjában
megfogalmazott cél és feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt,
racionális és hatékony megvalósulását szabályozza.

A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások
betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kötelező.
Ezen SZMSZ a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezzel egy időben hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési
szabályzata.
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Intézményi adatok
1. Az intézmény neve:
Lesence Völgye Általános Iskola
2. Az intézmény székhelye és telephelyei:
Az intézmény székhelye:
Lesencetomaj község
Nedeczky Károly u. 2.
8318
Az intézmény telephelyei:
Általános Iskola alsó tagozat 319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. (337. Hrsz.)
Általános Iskola felső tagozat 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly u. 2 (425/1 Hrsz.)
3. A fenntartó szerv neve és címe: Balatonfüredi Tankerületi Központ
8230 Balatonfüred Ady Endre utca 12.
Az intézmény:
Kódja: VE 1701 Lesencetomaj
VE 1702 Lesenceistvánd
OM-azonosítója: 037115
4. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon:
Lesencetomaj: 425/1 hrsz-ú felső iskola épülete,
Lesenceistvánd: 337 hrsz-ú alsó iskola épülete.
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon a települési önkormányzatok tulajdona.
A Balatonfüredi Tankerületi Központ vagyonkezelői joggal rendelkezik.
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1. Az intézmény szervezete
Lehetséges szervezeti szintek

A szervezeti szintnek
megfelelő lehetséges
vezető beosztások

1. Magasabb vezetői szint
2. Vezetői szint

Intézményvezető
igazgatóhelyettes

Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható
létszám
Vezetői szinthez
tartozó
beosztások
Intézményvezető
igazgatóhelyettes

Vezetőknek
közvetlenül
alárendelt
munkakörök
Igazgatóhelyettes
iskolatitkár
pedagógus
fűtő-karbantartó
takarító

A munkakörökben
foglalkoztatható
létszám
(munkakörönként)
1
1
13
2
2

Megjegyzés (teljes
vagy részmunkakörre,
csatolt munkakörre
való hivatkozás)

Fűtő-karbantartó
telephelyenként 4-4
órás

1.1. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Az intézmény szervezeti egységei:
Intézményvezetés
Az iskola vezetője az igazgató, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Az igazgató közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár munkáját.
Kapcsolatot tart a diákönkormányzattal, a szülői közösséggel és az intézményi tanáccsal,
illetve biztosítja működésük feltételeit.
Az igazgató közvetlen munkatársa az igazgatóhelyettes.
Az iskolavezetés hetente kibővített munkaértekezletet tart, amelynek időpontja: hétfő 800-845.
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Nevelőtestület
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.
Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a
felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatott dolgozója. A nevelőtestület rendszeresen munkaértekezletet tart, amelyet az
igazgató vezet. A nevelőtestület évente két alkalommal beszámoló értekezletet, évente két
alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv
tartalmazza.
Szakmai munkaközösségek
A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos
nevelési feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában két munkaközösség
működik. Az alsó tagozatos és az osztályfőnöki munkaközösség.
Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
Iskolatitkár
Karbantartók
Takarítók
Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák.
Diákönkormányzat
Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákönkormányzatot hozhatnak létre.
A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz
meg ötéves időtartamra. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az
igazgatóhelyettessel tartja a kapcsolatot.
Szülői közösség
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
kapcsolatot, az iskolai szintű szülői szervezettel pedig az igazgató.
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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
delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola igazgatója bízza meg. Az iskola és
az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola igazgatója felelős. Az igazgató
félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak.
1.2. A belső kapcsolattartás rendje
Vezetők kapcsolattartása
Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul:


a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában;



a heti rendszerességgel megtartott kibővített vezetői értekezleteken;



az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített
vezetői megbeszéléseken;



az igazgató és az igazgatóhelyettes munkanapokon történő meghatározott rend
szerinti benntartózkodása során;



az igazgatóhelyettessel és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő
munkamegbeszélések útján;



az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes
munkaközösségek munkamegbeszélésein;



az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.

részvételével

zajló

szakmai

A felsoroltakon kívül az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az
osztályfőnökök a munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet.
Ezek biztosítják a rendszeres információcserét az iskola vezetősége és a munkaközösségek
vezetői, illetve az osztályfőnökök között. Egyszersmind biztosítják az egyes
munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, információcseréjét is.
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Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás
A szakmai munkaközösségek, az osztályfőnöki munkaközösség, az osztályban tanító tanárok
közössége folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a diákkörökkel, az iskolai
sportkörrel, a diákönkormányzattal. A kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívüli
tevékenységek, osztály- és iskolai programok, osztálygyűlések, évfolyamgyűlések,
diákközgyűlés alkalmával valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy az osztályközösségek és
a tanulók az ODB tisztségviselőin keresztül panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a
pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola vezetőségéhez fordulhatnak. Írásos
felvetéseikre 15 napon belül választ kapnak.
Szülőkkel való kapcsolattartás
Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadónapokon,
iskolai rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy
tanulói csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége tart
kapcsolatot a szülői közösséggel és a szülői választmánnyal.
Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa
tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – két alkalommal tart
fogadóórát. A szülői szervezetek részt vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli programok
megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot
végrehajtó pedagógus közösséggel. A munkaközösségek a pedagógusok munkája
megismerésének segítése érdekében a szülői szervezet számára nyílt napokat, bemutató órákat
tarthatnak.
Diákönkormányzattal való kapcsolattartás
Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse
elsősorban a diákmozgalmat segítő tanár, aki minden DÖK vezetőségi ülésen és a
közgyűléseken részt vesz. Az igazgatóhelyettes tanévenként két alkalommal (a tanév
indításakor, illetve a második félév során) a Diákközgyűlés értekezletein beszámol az iskola
vezetősége által hozott fontosabb, tanulókat érintő intézkedésekről, illetve tájékozódik a
diákönkormányzat munkájáról. A diákönkormányzat vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat
érintő és intézkedést igénylő esetekben az iskolavezetés rendkívüli összehívását
kezdeményezze. Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a diákönkormányzat képviselői
meghívást kapnak.
Az iskolai sportkörrel való kapcsolattartás
Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolatért a sportkör vezetője és az
igazgatóhelyettes felelős. Az iskolai sportkör évente közgyűlést tart, amelyen részt vesz az
iskolai sportkör tanárvezetője és az iskolavezetés képviselője.
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2. Az intézmény irányítása
2.1. Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás
Intézményvezető
Az iskola intézményvezetője gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka
törvénykönyvében és a közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört, és ellátja az
ezzel összefüggő feladatokat.
Hatáskörébe tartozik az iskola teljes szervezete.
Jogköre:


Gyakorolja a fenntartó által ráruházott jogköröket.



Első fokon dönt azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, amelyeket a törvények
és más jogszabályok hatáskörébe utalnak.



Tanulói fegyelmi ügyekben az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója.



Szabályozza az iskolai szervezet működését, továbbá az iskolai élet belső rendjét.



Meghatározza az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait, az
ügyvitel rendjét és ennek keretében a szerződéskötésekre, levelezésre és aláírásra,
az iskola képviseletére jogosultak körét.



Ellenőrzi az iskolai nevelő-oktató munkát, az iskola ügyvitelét, szervezeteinek és
közösségeinek működését.



Intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor.



Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a fenntartó által
meghatározott esetekben az aláírási jogkörét.



Dönt – kérelem esetén – a tanulók egyes órák látogatása alól történő felmentéséről.



Meghatározza az óralátogatások alól felmentett tanulók és a magántanulók
felkészültségének ellenőrzési módját.

Feladatai:


Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát.



Kapcsolatot tart és együttműködik a működtető szervezet vezetőjével.



Felügyeli az iskolaadminisztrációs rendszerek működtetését.



Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő
továbbításáról.



Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel.
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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.



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



Gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi
kapcsolatok erősítéséről, a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák
viszony kialakításáról és fenntartásáról, a saját, valamint az iskola dolgozóinak
tervszerű és folyamatos továbbképzéséről.



Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről,
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről.



Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megünnepléséről.



Irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet.



Irányítja a belső vizsgák előkészítését, és ellenőrzi azokat.



Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, a
pedagógusok kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, a
nevelőtestületi döntések végrehajtásáról, a nevelőtestületi értekezletek
megtartásáról.



Gondoskodik a diákközgyűlés összehívásáról és lebonyolításuk feltételeinek
biztosításáról.



Irányítja az ifjúságvédelmi munkát.



Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok
végrehajtásáról.



Biztosítja az iskolaszék, a szülői szervezet, a diákönkormányzat és a diákkörök
működésének feltételeit.



Irányítja és összehangolja az iskola – pedagógus és nem pedagógus beosztású –
dolgozóinak tevékenységét.



Az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, jutalmazza, valamint
kitüntetésre javasolja a kiemelkedő munkát végzőket, és szükség esetén
felelősségre vonást alkalmaz.



Figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a
diákönkormányzat érdekvédelmi feladatainak megvalósulását.



Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a
korszerűsítő és újító törekvések kibontakozását.
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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 iskolatitkár 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
fogadónapok, SZK 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.

Az igazgatóhelyettes általános hatás- és jogkörrel, valamint feladatokkal megbízott
helyettese az igazgatónak. Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak
megvalósításában. Felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály
szerinti ellátásban. Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok
végrehajtásáról. Általános igazgatóhelyettesi feladatai mellett felügyeli a diákönkormányzatot
segítő tanár és a rendszergazda munkáját is.
Jogköre:


A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása.



Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint
utalványozási és más teljesítési kötelezettség esetén.



A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának
irányítása.



Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására,
kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására.



Javaslattétel a Diákönkormányzat számára
felhasználására, a szociális segélyek odaítélésére.



A diákközgyűlések szervezése és irányítása.
12
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A rendszergazda irányítása.



Az igazgató hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) esetén
az igazgató helyettesítése.



A gyakornoki rendszer működtetése.



A speciális tevékenységeket ellátók munkájának irányítása.



A minőségbiztosítási tevékenység irányítása.



Az elektronikus napló működtetése.



Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.

Feladatai: Munkaköri leírása szerint
2.2. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási
intézményben való benntartózkodásának rendje az alábbiak szerint valósul meg:
 az igazgató és helyettese – amennyiben hivatalos elfoglaltságuk nincs – napi
munkaidő beosztásuknak megfelelően 8 és 14 óra között az intézményben
tartózkodnak.
 14 óra után felváltva látnak el vezetői ügyeletet, amíg az intézményben tanulók
tartózkodnak.
.
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2.3. A kiadmányozás szabályai
A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Központ Elnöke által kiadott utasítás szabályozza.
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 egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásokat;
Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és
egyéb leveleket;
Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek
kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KK központi szerve szervezeti egysége, illetve a
tankerületi igazgató számára nem tartott fenn;
A közbenső intézkedéseket;
A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, 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
igazgatóhelyettes.

jog

gyakorlója

az

2.4. A képviselet szabályai
Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott
esetekben 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
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 felbontásával,



munkáltatói jogkörrel összefüggésben;
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az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos
ügyekben,



települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,



állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,



az intézményfenntartó és az intézmény működtetője 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
önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt
gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel,



az intézmény székhelye szerinti egyházakkal,



munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az igazgató
vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után).
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak
szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal
rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik
magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.
2.5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a
helyettesítés rendje
Az igazgató távolléte alatt az igazgatóhelyettes az intézmény felelős vezetője.
Az igazgatót tartós távolléte esetén az igazgatóhelyettes helyettesíti.
Mindkettőjük eseti távolléte esetén a napi ügyeletes felelős a zavartalan működésért.
Mindkettőjük tartós távolléte esetén a helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelőst,
lehetőleg a munkaközösség-vezetők közül.
A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart,
az igazgató írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán,
valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is.
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2.6. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházhatja át a helyettesére:
 A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben
való vezetői feladatok. (akadályoztatása esetén)
 A munkavégzés ellenőrzése.
 Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése.
 A vizsgák szervezése.
 Az iskolai dokumentumok elkészítése.
 A statisztikák elkészítése.
 Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése.
 A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése.
 A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése.
 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése és ellenőrzése.
 Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére.
 Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés.
 Személyi anyagok kezelése.
Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az igazgatóhelyetteseket teljes körű beszámolási
kötelezettség terheli.
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3. Az intézmény közösségei
3.1. A pedagógusok közösségei
Nevelőtestület
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.
Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a
felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak közössége. Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre.
Döntési jogköre a következőkre terjed ki:


A pedagógiai program elfogadása.



Az SZMSZ elfogadása.



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 igazgatói 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.
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A szakmai munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét:


az

iskola

munkáját

átfogó

elemzések,

értékelések,

beszámolók

egyes

munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról;


az iskola éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról;



a továbbképzési program elfogadásáról.

A tanulók fegyelmi ügyeiről a fegyelmi bizottság hoz döntést, amelynek mindenkori elnöke
az igazgatóhelyettes.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak
kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén
szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége
esetén az igazgató szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét a kijelölt
pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület
jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá.
Szakmai munkaközösségek
A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos
nevelési feladatot ellátó pedagógusok.
Ennek megfelelően az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek:
 alsó tagozatos munkaközösség
 osztályfőnöki munkaközösség
A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája minőségi és
módszertani fejlesztését, tervezését.
Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Minden tanévben, valamennyi munkaközösség
legalább 3 értekezletet tart. A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség-vezető hívja
össze. Az értekezletet össze kell hívnia akkor is, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
elrendeli, vagy a munkaközösség tagjainak legalább egyharmada indítványozza.
A munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit az igazgató bíz meg a
munkaközösségi tagok véleményének kikérésével, legfeljebb öt évre.
A munkaközösségek részletes feladatai:
 Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzi az ezzel
kapcsolatos feladatokat.
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iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében,

szervezésében és ellenőrzésében.
 Javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira.
 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai
színvonalát, minőségét.
 Javaslatot tesznek a fejlesztésre.
 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösségvezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével.
 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.
 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket
szerveznek a tanulók tudásának fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek
által meghirdetett versenyeket.
 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
 Szervezik a pedagógusok továbbképzését.
 Összeállítják az osztályozó és a javító vizsgák feladatait, ezeket fejlesztik és értékelik.
 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget.
 Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló
szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját,
tapasztalatairól negyedévente beszámol az intézmény vezetőinek.
 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját
támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.
 Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére.
 Az osztályfőnöki munkaközösség segítséget nyújt az iskola vezetőségének az
egységes nevelési alapelvek kialakításában és ezek gyakorlati megvalósításában.
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3.2. A tanulók közösségei
A diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A
diákönkormányzat vezető szerve a Diákközgyűlés, amelyen a tanulói közösségeket az
osztályok ODB titkárai, az osztályok időszakos küldöttei képviselik. A közgyűlés választja
saját vezetőségét. A vezetőség irányítja az ODB-ket. A diákönkormányzat munkáját e
feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a
diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.
A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol:


saját működéséről;



a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról;



hatáskörei gyakorlásáról;



egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és a
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét:


az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,



a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,



az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,



a házirend elfogadása előtt.

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően
kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét.
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.
A diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzata szabályozza.
Az iskolai sportkör
Az intézményben működő sportkör feladata a tanulók napi testmozgásával, a mindennapos
testnevelés céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítése. E célból sportköri
foglalkozásokat tart a pedagógiai program helyi tantervében meghatározott időkeretben.
20

Lesence Völgye Általános Iskola

Szervezeti Működési Szabályzat

A sportkörnek tagja az iskola valamennyi tanulója.
A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai tartják, valamint részt vehet olyan
szakedző, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai
továbbképzésben vett részt.
A tanulók iskolai sportkörben végzett foglalkozásaiból heti két óra a mindennapos testnevelés
óráihoz beszámítható.
A sportkör felelősét az igazgató bízza meg a nevelőtestület véleményének kikérésével.
3.3. A szülők közösségei
Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező
szülői szervezet működik. A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzatuk
szerint működik. A szervezet alapegységei az osztály szülői közösségek. Küldötteik a Szülői
Választmányban képviselik az osztályt.
A szülői szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelőoktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók
egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a
nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről,
valamint az iskolaszékbe delegált képviselő személyéről. Véleményt mond a pedagógiai
program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor.
A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően
kikéri a szülői közösség véleményét.
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4. A működés rendje
4.1. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 7.00-tól 17 óráig tart nyitva. Ettől
való eltérést eseti kérések alapján az igazgató engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve
tanítási szünetek alatt nyitva tartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok
időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti
rend határozza meg. Az intézményt egyébként zárva kell tartani.
A tanítási órák a házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében meghatározott rend
szerint zajlik. Az első óra kezdete 8.00 óra. Ez alól a gyógytestnevelés képezhet kivételt. A
tanítási órát senki sem zavarhatja. Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek)
esetében igazgatói vagy helyettesi engedély szükséges.
A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell
átadnia a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. Az óraközi
szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után az igazgatóhelyettes által kialakított ügyeleti
rend biztosítja a tanulók felügyeletét. A pedagógusok reggeli ügyelete 7 óra 15 perckor
kezdődik. Az ügyeletes tanár figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, a folyosókon a
tisztaság megőrzését és a dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik.
A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és
színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az
igazgatóhelyettes határozza meg.
A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként
határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az
intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező.
4.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendje
A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének
beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg.
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban
ellátandó feladatokat az igazgató határozza meg, és a munkaköri leírás mellékletét képező
munkaidő beosztás tartalmazza.
A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület
tagjai között. Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza.
A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a
pedagógus maga jogosult meghatározni.
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A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a
mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli
ügyeletet ellátó tanárnak az ügyelet megkezdése előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie az
iskolába.
Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell az igazgatóhelyettesnek, ő
szervezi meg a helyettesítést. Az újbóli munkába állást a titkárságon kell jelezni legkésőbb a
megelőző munkanap 15 óráig.
4.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak
biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek
esetében, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a
következők szerint történhet:
 Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó
és a tanuló elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig. Ezekben az
időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatározott rend
szerint tartanak ügyeletet.
 Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:
a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az
intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe,
valamint,
 minden más személy.
A külön engedélyt az iskola valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli
engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézmény területén
tartózkodni.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való
érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való
tartózkodáskor.
Az iskolában való tartózkodás szabályai:
Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, személynél
tartózkodhatnak.
A tanítási órák látogatására az igazgató vagy az ügyeletes vezető engedélyével kerülhet
sor, az órák lényeges zavarása nélkül.
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A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt
tanteremben vagy az ünnepély helyszínén történik.
Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző
szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg
az oktatómunka rendjét.
Az iskola helyiségeinek bérlői a leadott névsor alapján léphetnek be az iskolába.
Hétvégén, ünnepnapokon és tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak
az intézmény vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény
területén tartózkodnia.
Helyiségek, berendezések használatának szabályai
A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati
rend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell
tartaniuk.

5. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint

az

intézmény

lehetőségeinek

figyelembevételével

tanórán

kívüli

egyéb

foglalkozásokat szervez. A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató
engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik,
terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A
foglalkozásokról naplót kell vezetni.
A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokra az igényt az előző tanév végén fel kell mérni a
tervezhetőség végett. A foglalkozásokat a heti időbeosztással és a foglalkozást tartó tanár
nevével kell meghirdetni, a jelentkezési határidő az aktuális tanév szeptemberének első hete.
A jelentkezés az osztályfőnöknél lehetséges. A jelentkezés önkéntes, de felvétel esetén a
foglakozásokon való részvétel kötelező.
Az iskola napi legalább 2 órában, legfeljebb 20 fős csoportokban tanulási foglakozásokat
szervez. Tanulási foglalkozás feladata a tanulók következő tanítási napra történő
felkészülésének támogatása.
Az iskola a sajátos nevelési igényű tanulói számára szakvéleményükben megfogalmazott
fejlesztési

szempontok menetén habilitációs, rehabilitációs

foglalkozásokat

szervez

gyógypedagógus vezetésével. A csoportok megszervezésének legfontosabb szempontjai a
közös fejlesztendő területek és az életkor.
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Az iskola a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási
nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az
eredményes felkészítését szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-háromfős
foglalkozásokat szervez.
Az egyéni foglakozások célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a
tehetséggondozás, a tananyag eredményes elsajátításának elősegítése. A tantárgyfelosztásban
erre a célra rendelkezésre álló órakeret felhasználásáról az igazgató dönt a munkaközösségvezetők és az igazgatóhelyettes javaslata alapján.
A

tanulók

mindennapos

testedzésének

biztosítására

az

iskola

a

mindennapos

testnevelésórákon túl sportköri foglalkozásokat is szervezhet. A foglakozások célja, hogy
lehetőséget biztosítson a tanulók számára a különböző sportágak művelésére és versenyekre
való felkészülésre. Az iskolai sportkörök foglakozásain való részvétellel a heti öt kötelező
testnevelési órából két óra kiváltható. A részvétel igazolása a foglakozást tartó tanár által
vezetett foglakozási napló részvételi adatai alapján történik.
A diákkörök célja a tanulók tudományos, technikai, szakmai, művészi, idegen nyelvi és
egyéb érdeklődésének kielégítése, alkotó képességeinek fejlesztése. Diákkörnek tekinthető a
szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport és egyszeri alkalomra alakult csoport.
Közös jellemzőjük, hogy a foglakozások előre meghatározott tematika szerint zajlanak. A
diákkör minimális létszáma 10 fő. Indításukhoz igazgatói engedélyre van szükség. A
diákkörök munkáját a tanulók által felkért pedagógusok, szülők vagy külső szakemberek,
szakértők segíthetik. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés
céljából. A felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai
háziversenyeken elért eredmények alapján történik.
Az iskola komplex céllal, több műveltségi terület igényeit szem előtt tartva tanulmányi
kirándulásokat szervezhet. A kirándulások során egy – egy tájegység történelmi, művészeti,
földrajzi áttekintését kell megtervezni a múlt, a jelen és a belátható jövő szempontjából.
Az ilyen foglalkozásokat az intézményvezetőnek előzetesen be kell jelenteni, és
engedélyeztetni kell. A tanulmányi kirándulásról, annak állomásairól, tartalmáról, a
résztvevők számáról előzetesen tervezetet kell készíteni és azt az indulás előtt leadni. A
kirándulás költségeit a szülők, vagy pályázatok biztosítják.
Az ilyen foglalkozások alkalmával biztosítani kell megfelelő számú pedagógus részvételét,
aki gondoskodik a felügyeletről.
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Az iskola által adott tanítási évben ténylegesen szervezett tanórán kívüli foglalkozások
formáit az éves munkaterv tartalmazza.

6. Az intézmény kapcsolatai
6.1. 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 helyettese szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével
kapcsolatban

álló intézményekkel,

állami, önkormányzati, civil

szervezetekkel

és

vállalkozásokkal.
A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási
Hivatal irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó
pedagógiai-szakmai

ellenőrzések

során

az

intézmény

vezetősége

és

pedagógusai

együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse
a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és
értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését.
6.2. A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és rendje
Az intézmény működése szempontjából az alábbi külső partnerek a legmeghatározóbbak:
Kapcsolatok
 a szakszolgálatokkal, szakmai szolgáltatókkal
 a gyermekjóléti szolgálattal;
 az egészségügyi szolgáltatóval;
 a települési önkormányzatokkal
 más oktatási intézményekkel,
 az intézményt támogató szervezetekkel.
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A kapcsolattartás formája és módja:
Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételéért az igazgatóhelyettes felelős. Munkája során segít, hogy a szülők 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
pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség
szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való
részvételt.
Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal
A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot az igazgató tartja. Feladata, hogy megelőzze a
tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményezzen. Feladata az
osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások jogszabályban rögzített mértéke után a
gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. Részt vesz továbbá a gyermekjóléti
szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Szervezi a kapcsolatfelvételt a rászoruló
tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között.
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
szűrővizsgálatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az
igazgatóhelyettes felelős.
Kapcsolattartás a beiskolázási körzet települési önkormányzataival
Az intézmény a települési önkormányzatok tulajdonát képező ingatlanokban működik, a
településeken élő családok gyermekeit fogadja elsősorban. A kölcsönös jó viszony
elengedhetetlen. Az intézmény részt vesz a települések kulturális, egyéb programjain, felkérés
esetén műsort ad, az intézményvezető a programokon képviseli az iskolát.
Kapcsolattartás más oktatási intézményekkel
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki.
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A kapcsolatok lehetnek:
 szakmai,
 kulturális,
 sport és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái:
 rendezvények,
 versenyek,
Kapcsolattartás az intézményt támogató szervezetekkel
Az intézmény kapcsolatot tart támogató szervezetekkel, köztük elsősorban a „Lesencefalu és
Lesencetomaj gyermekeiért” Közhasznú Alapítvánnyal, amely rendszeresen támogatja a
szabadidős és kulturális programjait, valamint tanulói jutalmazását.

7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
7.1. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint
felelősöket a nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg. Az intézményi
szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező.
A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslata alapján – az
igazgató dönt.
Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az
osztályfőnökök az ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben
való megjelenés kötelezettségére.
A hagyományápolás érvényesülhet továbbá jelkép használatával (zászló, jelvény stb.) a
tanulók/gyermekek ünnepi viseletével, az intézmény belső dekorációjával. A nevelőtestület
feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd
gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.
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Iskolai szintű ünnepélyek:
Tanévnyitó
Tanévzáró / Ballagás
Október 23.
Március 15.
Osztálykeretben megtartott ünnepélyek:
október 6.
június 4.
Az iskola minden tanévben ápolja következő hagyományait:
 első osztályosok köszöntése, megajándékozása, gólyatábor
 üzemlátogatások /a pályaválasztás segítésére/
 színházlátogatások
 környezetünk turisztikai megismerése /kerékpáros és gyalogtúrák/
 sportvetélkedők, sportnapok
 Madarak, fák napján túra
 Szüreti mulatság
 Öltözz pirosba! jótékonysági nap
 Mikulásbuli az 5. osztályosok avatása
 gyermeknap
 karácsonyi hangverseny a templomban
 farsang
 Anyák napja
 Májusi vigasságok
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8. Az intézményi védő, óvó előírások
8.1. Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben
való tartózkodás során meg kell tartaniuk
A tanárok és a tanulók együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos
munkavégzést előíró rendelkezések betartásáért. A tanulók egészségének megőrzésével és az
egészséges iskolai környezet kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz
az iskolaorvos és a védőnő.
Az iskolai alkalmazottak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében és baleset esetén:
A foglalkozást, egyéb kísérleti tevékenységet irányító tanár köteles a munka kezdetekor
általános, a tevékenységek során pedig a konkrét feladatra vonatkozó baleset-megelőzési és
munkavédelmi előírásokat ismertetni. A tanárnak meg kell győződnie arról, hogy tanulók
megértették-e az oktatás során elhangzottakat és azokat tudják-e alkalmazni. A
munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtörténtét írásban rögzíteni kell a balesetvédelmi
naplóban és az osztálynaplóban. Az oktatásban részt vevő tanulókról nyilvántartást kell
vezetni, amelyben a tanulók aláírásukkal igazolják az oktatást.
Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján a tanulókat általános balesetmegelőzési, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítik. Ezt az osztálynaplóban is
dokumentálni kell.
A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési, munkavédelmi és
tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni.
A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot.
A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát - testnevelési órán,
szaktanteremben stb.-, amelyek a biztonsági előírásoknak minden tekintetben megfelelnek.
A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát.
A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot - gyűrűt, karkötőt, nyakláncot
stb. -, amely baleseti veszélyforrás lehet.
A tanulók az iskola épületét tanítási időben csak szervezett formában, tanár vezetésével
hagyhatják el.
Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és a sérültek
további ellátását elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó ládák az elsősegélynyújtó
helyen, a titkárságon vannak elhelyezve.
Az iskola házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a
tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
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Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásai
érvényesek.
A pedagógus által készített a tanulás hatékonyságát növelő, segítő eszköz vagy felszerelés az
iskolába csak az igazgatóhelyettes engedélyével hozható be. Kivételt képeznek az
írásvetítőhöz készült fóliák, rögzített felvételek, a CD-k, videók, multimédiás anyagok. A
felhasznált anyagok jogtisztaságáért, vírusmentességéért a pedagógus felel. A bevitt eszközök
közül a gyári készítésűeket csak a magyar nyelvű használati utasításnak megfelelően szabad
használni. A tanár által készített szemléltető és egyéb eszközök balesetmentességéről a bevitel
és engedélyezés előtt az igazgatóhelyetteseknek meg kell győződnie.
A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi Szabályzata
tartalmazza.
A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni
Az iskolával tanulói jogviszonyban állók az iskola által kötött biztosítás alapján rendelkeznek
tanulóbiztosítással.
8.2. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
A szaktanárok baleset elleni védekezése
Testnevelést tanító tanár
 A figyelem felhívása, a tudatosítása a baleset elhárítási képesség kialakítása mindig a
megfelelő, az éppen soron levő mozgásanyaghoz kapcsolódjon.
 A baleset-elhárításra való nevelés egyes témáinak, feladatainak beépítése a
tanmenetbe.
 A hibás felszerelések javíttatása fontos feladat /bordásfal, ugrószekrény, tornapad stb./
 Sportköri foglalkozásokon, tömegsport foglalkozásokon versenyek megszervezése és
lebonyolítása sérülés és balesetmentes legyen. Biztosítani kell a tevékenység
lebonyolításának előfeltételeit.
 Dobószerekkel végzett gyakorlatok nagy körültekintést kívánnak.
 A foglalkozásokat csak a foglalkozást vezető tanár jelenlétében szabad megtartani.
 Elsőrendű feladat a fegyelem biztosítása.
 Sportnapok rendezésekor a szervezettség biztosítása és a balesetek megelőzése miatt
fontos a terep megválasztása
 A pályán a különböző akadályokat a baleseti szabályoknak megfelelően kell
elhelyezni.
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 A pályára csak megfelelő bemelegítés után engedjük a tanulókat.
Fizikát tanító tanár
 A fizikai órán a tanár felel minden balesetért, amely a tanulókat éri, ezért kötelessége
ismerni, betartani és betartatni a biztonsági rendszabályokat.
 Külön elővigyázatosságot igényelnek a borszesz, petróleum, gázégők.


Elektromos árammal folytatott kísérletek közben bekapcsolt készülékeket felügyelet
nélkül hagyni tilos. Az óra előtt ellenőrizni kell a készülékek üzembiztonságát,
érintésvédelmi szempontból. Az áramot a kísérlet után azonnal ki kell kapcsolni.

 Hőtani kísérleteknél ügyelni kell az égő lángja által okozott sérülés elkerülésére.
 Olvasztási kísérleteket csak szigorúan tanár felügyelete mellett lehet elvégezni.
 Tűzveszélyes anyagokat nyílt lángon melegíteni tilos.
Kémiát tanító tanár
 Tanulókísérletek alkalmával úgy kell elhelyezkedni, hogy a tanulók gyorsan el tudják
hagyni a helyüket.
 Tanulói kísérletekhez csak híg savakat, lúgokat lehet használni. Mindig álljon
rendelkezésre ezek közömbösítésére szolgáló gyenge sav ill. lúg.


A nyílt láng és vegyszerek használatára vonatkozó előírásokat szigorúan be kell
tartani a tanulóknak.

 Kémiai eszközöket, szereket az előírásoknak megfelelően kell tárolni.
 A tanári bemutató kísérleteknél a tanulókat a veszélyes távolságon kívül kell
elhelyezni. Semmiféle kémiai bemutatót nem szabad piszkos edényben végezni.
 Tilos bármilyen anyagot felirat nélküli edényben tárolni.
 Kísérletek végzésekor biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. Mérgező gázokat csak
szellőző vegyi fülkében vagy légvonatos teremben szabad fejleszteni.
Technikát tanító tanár
 A szerszámokat, munkaeszközöket, felszereléseket kiadásuk lőtt ellenőrizni kell.
Hibás szerszámot kiadni tilos! A szerszámokat időközönként felül kell vizsgálni és a
szükséges javításokat elvégezni.
 A szerszámok helyes tárolása fontos a baleseti lehetőségek elkerülése ill. csökkenése
érdekében.
 Minden eszköz használata előtt a tanulók figyelmét fel kell hívni az esetleges
balesetveszélyre, az eszközök helyes használatára.
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 A gyakorlókerti foglalkozásokon állandó felügyeletet kell tartani.
A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az
iskolaorvos

véleményezése

alapján

a

biztonsági

előírások

kibővítése

szintén

az

intézményvezető feladata.
A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket,
figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább
évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.
A pedagógusok feladata, hogy gondoskodjanak a tanulók biztonságáról.
Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy a munkaterületükön fokozott
óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére, a veszélyforrást
jelentő munkahelyüket mindig zárják.
8.3. A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az intézményvezető feladatai:
1. Kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja;
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
 intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan
kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel a balesetvédelmi megbízottal,
majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig
megküldi a fenntartónak, valamint átadja a tanuló szülőjének (nagykorú tanuló esetén
a tanulónak) – egy példány megőrzéséről gondoskodik;
 ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.
Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
 a balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartója felé,
 gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
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Súlyos az a tanulóbaleset, amely:
 a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét
vesztette)
 valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását
 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
 súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart
okozott./
2.

Lehetővé teszik az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet és a

diákönkormányzat részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
3. Intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént
balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
A pedagógus feladata:
1. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:
 közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában, megelőzésében.
3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban:
 a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte
esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,
 közreműködik a baleset kivizsgálásában, megelőzésében.
5. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre, az intézményvezető
megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.
Nem pedagógus alkalmazott:
 az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a tanulóbaleseteket
követő feladatokban.
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8.4. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és
általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az
osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg
kötelesek a pótlásról gondoskodni.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást
a települési önkormányzat és az intézmény együttesen biztosítja.
Az egészségügyi ellátás:
 az iskolaorvos és
 a védőnő
 a fogorvos és a fogászati asszisztens együttes szolgáltatásából áll.
Az egészségügyi ellátás rendje:
a) iskolaorvosi szolgáltatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése

Iskolaorvosi szolgáltatás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

Háziorvosi Szolgálat
Lesencetomaj, Kossuth u. 96.
Lesenceistvánd, Kossuth u. 91.
Vállalkozó háziorvos

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)
Az ellátás nyújtása során annak a
háziorvosnak (háziorvosi körzetnek) a
megnevezése, akivel együttműködve történik
a szolgáltatásnyújtás

Lesencetomaj, Kossuth u. 96.
Lesenceistvánd, Kossuth u. 91.
Dr. Hajzer András

b) védőnői szolgáltatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése

Védőnői szolgáltatás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

Körzeti Védőnői Szolgálat

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)

Lesencetomaj, Kossuth u. 75.
Lesenceistvánd, Kossuth u. 91.
Közalkalmazott

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek

Németh Adrienn
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(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás Tóth-Krizbai Rita
c) iskolafogászati ellátás
Az egészségügyi ellátás megnevezése

Iskolafogászati ellátás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)
Az ellátás nyújtása során annak a fogorvosnak
(fogorvosi körzetnek) a megnevezése, akivel
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás

Körzeti Fogorvosi Szakrendelés
Vállalkozó fogorvos
Lesencetomaj, Kossuth u.96.
Dr. Tóbiás Edit

8.5. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai,
társadalmi, egészségügyi eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható vagy valós
következményeire nézve rendkívülinek tekinthetők.
Ilyen esetekben az igazgató vagy az ügyeletes vezető intézkedései arra irányulnak, hogy a
tanulók és az alkalmazottak testi épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és
környezetében lévő vagyontárgyak védelme a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben
biztosítva legyen. A rendkívüli események körébe tartozik a bombariadó is.
Az esemény bekövetkezésekor - amennyiben annak jellege indokolja - az első feladat az
iskola kiürítése, amelyet az igazgató vagy az ügyeletes vezető rendelhet el. A kiürítésről
szóban, a csengő szaggatott jelzéséből értesülnek az alkalmazottak és a tanulók. A kiürítés
alatt az osztályok azonnali, rendezett elvonulását az órát tartó tanárok felügyelik, a náluk lévő
iskolai dokumentumok mentésével együtt. A kiürítést, a tűzriadó esetére begyakorolt
elvonulási útvonalon kell végrehajtani. A kiürítés után az épületbe semmilyen indokkal nem
lehet visszatérni. A kiürítés kezdetén és az épületből való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell
tartani. A kiürítéssel párhuzamosan az iskola igazgatója vagy ügyeletes vezetője szükség
esetén értesíti az illetékes hatóságot és az iskola fenntartóját.
Bombariadó esetén, amennyiben az telefonon érkezik, az ügyeletes vezető bejelentés
valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadóról a
rendőrséget kell értesíteni. Engedélyük nélkül az épületbe visszatérni nem lehet.
A kiesett tanítási órák pótlására az általános szabály az, hogy a kiürítés időpontjától számított
három óra múlva a megszakított órával folytatódik a tanítás. Amennyiben valamilyen nyomós
ok miatt az általános szabály nem alkalmazható, akkor az igazgató intézkedik a pótlás
módjáról.
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9. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka
átfogó ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a munka
hatékonyságának emelése. A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, s hatékony
működtetéséért az intézmény vezetője felelős.
Az ellenőrzés éves ütemezését az iskola munkatervének mellékletét képező belső ellenőrzési
terve tartalmazza a felelősök megnevezésével. Ellenőrzést végez az iskola egészét illetően az
igazgató, saját hatáskörükben az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők. Az
osztályfőnökök ellenőrzési jogköre az osztályukban folyó oktató-nevelő munkára terjed ki.
Minden tanévben ellenőrzött területek:


A tanítási órák. Az ellenőrzést az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a
munkaközösség-vezetők,

saját

osztályukban

az

osztályfőnökök

végzik

óralátogatással.


A munkaközösségek munkája. Az éves munkatervben rögzített ütemezés szerint a
munkaközösség-vezető iskola vezetősége előtti beszámoltatásával történik.



A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. Az ügyeletes vezető
rendszeresen az igazgató alkalomszerűen ellenőrzi.



Az elektronikus napló vezetése. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan
végzik, míg az igazgatóhelyettes havonta kíséri figyelemmel a rendszeres
osztályozást és a mulasztások beírását, igazolását. Az ellenőrzés az országos
pedagógia

szakmai

ellenőrzés

helyszíni

vizsgálatának

területeit

érinti

hangsúlyosan.


A szülői értekezletek, fogadóórák rendjét az igazgató és helyettese ellenőrzik.



Az igazolatlan hiányzások számának alakulása. Az ellenőrzést az osztályfőnökök
folyamatosan végzik.
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9.1. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei
A belső ellenőrzést végző jogosult:
 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról
másolatot készíteni,
 az ellenőrzött pedagógus munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel
kísérni, amennyiben a bejelentés veszélyeztetné az ellenőrzés céljának megvalósulását
 az ellenőrzött pedagógustól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
A belső ellenőrzést végző köteles:
 az ellenőrzés során 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 pedagógusokkal
és a saját, illetve az ellenőrzött pedagógus közvetlen felettesével,
 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni.
9.2. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei
Az ellenőrzött jogosult:
 az ellenőrzés megállapításait megismerni,
 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és
ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
Az ellenőrzött köteles:
 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit
teljesíteni,
 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal vagy meghatározott időre
megszüntetni.
9.3. A belső ellenőrzésre jogosultak ellenőrzési feladatai
Az igazgató belső ellenőrzési feladatai:
 ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek,
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 ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és
technikai jellegű munkáját,
 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását,
 az iskola munkatervéhez igazodva összeállítja az éves belső ellenőrzési tervet, amely
tartalmazza az ellenőrzés formáit, módszereit, az ellenőrzési területeket, az ellenőrzés
célját, feladatát, főbb szempontjait, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzést végzők
nevét, az ellenőrzés befejezésének időpontját,az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének
időpontját és módját.
 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.
9.4. Az igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők ellenőrzési feladata
a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját folyamatos
ellenőrzése, ennek során különösen:
 a pedagógusok munkavégzésén, munkafegyelmének,
 a pedagógusok adminisztrációs munkájának,
 a pedagógusok tervező munkájának, a tanmenetek,
 a pedagógusok nevelő – oktató munkája során alkalmazott módszerek és azok
eredményességének,
 a pedagógiai program végrehajtásának, a helyi tantervben meghatározott tantervi
követelmények teljesítésének,
 a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzése.
9.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének területei, szempontjai és módszerei
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének tartalma és területei:


A pedagógiai programban meghatározott feladatok, az éves munkaterv
végrehajtása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenysége.



A pedagógiai tervezés és adminisztráció.



A nevelési-oktatási folyamat (tanítási-tanulási folyamat).



Tanórák, egyéb foglakozások (tanórán kívüli foglakozások, egyéni foglakozások).



Egy-egy pedagógiai terület, műveltségi terület, tantárgy eredményeinek
számbavétele, feltárása (tantervi követelmények teljesítése).

 A pedagógusok munkaköri leírásában szereplő szakmai feladatok és követelmények
teljesítése.
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Pedagógiai mérések, értékelések, neveltségi vizsgálatok végrehajtása.



Osztályfőnöki tevékenység.



A foglalkozások, tanórák védelme.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái, módszerei:
 Dokumentumvizsgálat.
 A Megfigyelés (foglalkozás és- óralátogatás).
 A tanulók produktumainak (füzetek, dolgozatok, rajzok stb.) vizsgálata.
 Pedagógiai mérések, neveltségi vizsgálatok.
 Készség- és képességmérések, tanév végi és ciklus-záró tudásszint-mérések.
 Pedagógusok írásbeli és szóbeli beszámolói, tájékoztatói.
Az igazgató rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Kérheti a rendkívüli ellenőrzés megtartását a
szakmai munkaközösség, az iskolaszék és a szülői közösség is.
Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal,
munkaközösség-vezetővel, illetve a munkaközösséggel. Az értékeléshez az esetlegesen feltárt
hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős feladat vagy utasítás is
kapcsolódik.

Az

általánosítható

tapasztalatok

összegzésére

nevelőtestületi

vagy

munkaközösségi értekezleten kerül sor.

10. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás
részletes szabályai
10.1.

Az egyeztető eljárás részletes szabályai

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a tanulói
jogviszonyukból fakadó kötelezettségük vétkes megszegése és/vagy az iskolának okozott kár
megtérítésének megállapítása során. A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál.
Fegyelmi eljárást kezdeményezhet:


az igazgató;



az igazgatóhelyettes



az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen;
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a szaktanár.

Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás
kezdeményezője köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni.
Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató jár el.
A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató három hónapon belül dönt, amelyet határozat
formájában írásba kell foglalni.
A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az
Intézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi
eljárás

lefolytatását

megelőző

egyeztető

eljárást.

Az

egyeztető

eljárás

célja

a

kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a
kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
A fegyelmi eljárás lefolytatásáért az iskola tanulói fegyelmi bizottsága felelős, amelynek
mindenkori elnöke az igazgatóhelyettes
Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy lehetőség van eredményes egyeztető
tárgyalásra, akkor kezdeményezheti annak megindítását. Egyeztető eljárás lefolytatására
akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél
esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel
gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatására
lehetőség van, arról a fegyelmi bizottság vezetője írásban tájékoztatja a kötelességszegéssel
gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt), az egyeztető eljárás igénybevételének
lehetőségére.
Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél elfogad.
Személyét az igazgató közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi közvetítői
szolgálat közvetítője is felkérhető az egyeztetés levezetésére.
Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:
Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az igazgató tűzi ki, az
egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott
pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket.
Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.
Az egyeztetéssel megbízott pedagógus az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal
köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek
célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
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Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető
eljárás, lehetőség szerint 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet
az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása.
Az

egyeztető

eljárás

során

jegyzőkönyv

vezetésétől

el

lehet

tekinteni,

ha

a

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor vagy az nem vezetett eredményre,
akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a kötelezettségszegés óta három hónap
már eltelt. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen
kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.
A fegyelmi eljárást az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint
folytatja le.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási
napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az
egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá az egyeztető eljárás nem vezetett
eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. Amennyiben a kötelességszegés már legalább
harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a tanulónál, a fegyelmi jogkör gyakorlója az
egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a
sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról,
bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a
sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a
felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a
szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a
sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás
megállapításait

és

a

megállapodásban

foglaltakat

a

kötelességszegő

tanuló

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni.
A mediáció önkéntes, vagyis a résztvevők döntik el, hogy részt vesznek-e benne és arról is, ha
már nem szeretnék folytatni valamiért. A mediáció titkos, vagyis ami ott történik, azt a
résztvevőkön és a mediátoron kívül senki nem fogja megtudni. A mediátor semleges, vagyis
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nem minősít, nem alkot véleményt a problémákról, nem tesz igazságot. A mediátor pártatlan,
vagyis nem áll egyik fél oldalán sem, viszont mindkét félnek egyformán segít a közös pontok
megtalálásában. A közvetítő olyan speciális képzettséggel rendelkező szakember, aki a vitás
kérdések rendezésében semlegesen, pártatlanul, titoktartási kötelezettséggel segít a konfliktus
feloldásában, a vitában álló felek közötti kommunikáció és a béke helyreállításában.

10.2.

Eljárásrend

FELADAT
A fegyelmi bizottság
megalakítása

A fegyelmi eljárás
megindítása.
A sérelmet elszenvedő
fél valamint a
kötelezettségszegéssel
gyanúsított tanuló
szüleinek tájékoztatása a
fegyelmi eljárás
megindításáról, az
egyeztető eljárás
igénybevételének
lehetőségéről.
A szülői nyilatkozatok
begyűjtése.

TEVÉKENYSÉG

HATÁRIDŐ

Háromtagú fegyelmi
bizottság tagjainak
kijelölése. A
bizottság elnökének
megválasztása.
Érintettség kizárása.
Értesítő levél
készítése, kiküldése.

A fegyelmi vétség
tudomásra jutásától
számított 3 nap

igazgató

A fegyelmi
bizottság
megalakulását
követő legfeljebb 3
nap.

Fegyelmi bizottság
elnöke.

A szülői
nyilatkozatok át
vétele.
Írásban értesíteni a
sértettet és a
kötelezettségszegőt.

Kézhezvételtől
számított 5 tanítási
napon belül.
A szülői nyilatkozat
kézhezvételétől
számított 5
munkanapon belül.

Fegyelmi bizottság
elnöke.

A fegyelmi
bizottság elnökének
jelzésétől számított
5 munkanapon
belül.

Igazgató

Az eljárás
megkezdésétől
számított 15 nap.

Igazgató,
Közvetítő

Ha a szülők kérik az
egyeztető eljárás
lefolytatását a fegyelmi
eljárás
felfüggesztése/legfeljebb
3 hónapra/
Oktatási közvetítő
Oktatásügyi közvetítő
megbízása.
szolgálat
megkeresése. Az
egyeztető eljárást
lefolytató személy
felkérése. A szülők
értesítése.
Az egyeztető eljárás
Technikai feltételek
lebonyolítása, ha mind
biztosítása.
két fél elfogadja a
Értesítő levél
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közvetítőt.

A fegyelmi eljárás
folytatása, ha az
egyeztető eljárást a felek
nem kérik illetve, ha az
egyeztető eljárás nem
vezetett eredményre.

A fegyelmi eljárás
lebonyolítása, a
fegyelmi határozat
meghozatala.

A fegyelmi határozat
megküldése a feleknek.
A határozat elleni
kérelem továbbítása, ha
a határozat ellen
kérelmet nyújtott be
valamelyik fél.

Szervezeti Működési Szabályzat

kiküldése.
Megállapodás írásban
az egyeztetés
eredményéről.
Kötelező elemek
20/2012.EMMI
rendelet 62.§ (10)
A fegyelmi tárgyalás
időpontjának
kijelölése.
Értesítő levél
kiküldése a feleknek.

Technikai feltételek
biztosítása.
A fegyelmi büntetés
kiszabása vagy a
fegyelmi eljárás
megszüntetése.
Megszüntetés esetei:
20/2012.EMMI
rendelet 58.§ (2)
A fegyelmi
határozatot a
tárgyaláson szóban ki
kell hirdetni
A fegyelmi határozat
tartalma
20/2012.EMMI
rendelet 58.§ (5)-(7)
A kérelem
továbbítása a
másodfokú fegyelmi
jogkör gyakorlójához.

Az értesítést oly
módon kell
kiküldeni, hogy azt
a tanuló, a szülő
külön-külön a
tárgyalás előtt
legalább nyolc
nappal megkapja.
Befejezés a
fegyelmi eljárás
megindításától
számított 30 napon
belül egy
tárgyaláson.
A kihirdetés
legfeljebb 8 nappal
elhalasztható.

Fegyelmi bizottság
elnöke.

Fegyelmi bizottság
elnöke.

A kihirdetést követő Fegyelmi bizottság
7 napon belül.
elnöke.
A határozat elleni
kérelem
beérkezésétől
számított 8 napon
belül.

Igazgató

Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi
tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú
határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
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Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév
végi osztályzatokat megállapították.
Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló
javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges,
lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független
vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.
A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak
szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. Hatály nem lehet hosszabb:
A meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés
esetén hat hónapnál,
Az áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a
tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.

11.

Az intézményi adminisztráció

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk.
 Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok:
 A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése,
 A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok,
 Az elektronikus napló
 Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt egyéb dokumentumok.
11.1.

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének

rendje
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti
gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:
 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,
 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási
szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni.
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A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.
A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának
hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.
A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése
A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési
rendje:


El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely
tartalmazza a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos
körbélyegző lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni.



A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső
lapján vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel
kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez
esetben a hitelesítés szövege:

Hitelesítési záradék


az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást:
„elektronikus nyomtatvány”,



az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát.

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.
Kelt: ................................................
PH
..........................................
hitelesítő
Az elektronikus napló hitelesítésének rendje:
 Az adatok tárolása a napló használata során átmenetileg az iskola szerverén történik, a
frissítés a biztonsági előírásoknak megfelelő gyakorisággal történik. A digitális napló
elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, a foglalkozások tananyagát, a hiányzókat,
valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését és egyéb, a
tanárok munkáját segítő információkat. A tárolt adatok közül:
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 Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban
megtartott órák, helyettesítések stb. számáról készített kimutatást, azt az igazgató vagy
az

igazgatóhelyettes

aláírja,

az

intézmény körbélyegzőjével

lepecsételi.

A

továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.
A tanuló félévi osztályzatairól az iskola köteles papíralapú értesítőt küldeni az iskola
körbélyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói
záradékokat. Ezt az igazgató vagy az igazgatóhelyettes aláírja, az intézmény
körbélyegzőjével lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően
kell tárolni.
A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papíralapú törzskönyvet kell
kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A megjelölt
személyek aláírásával és az intézmény kör alakú pecsétjével ellátva válik hitelessé. A
továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot kollégiumváltás vagy a tanulói
jogviszony más megszűnésének eseteiben.
Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az
adathordozót az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges.
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség)
kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhat.
A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok
beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik.
A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó,
kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos
felhasználónév nem engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt
borítékban az iskolatitkár őrzi. A mások által megismert jelszót azonnal le kell cserélni.
A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott
kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó
személyesen felel.
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12. A pedagógiai programról való tájékozódás rendje
Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az
iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola
honlapján, a „Dokumentumok” menüpont alatt.
A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy
nyomtatott példánya megtalálható a fenntartónál, az iskola titkárságán és az intézmény nyitva
tartása alatt minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja a dokumentumokat.
Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola
igazgatójától és az igazgatóhelyettestől előzetesen egyeztetett időpontban.

13. Az iskolai tankönyvellátás szabályozása
A Kormány a 1265/2017. (V. 29.) határozata értelmében a 2017/2018. tanévben az ingyenes
tankönyvellátást egy ütemben vezette be az 5-8. évfolyam tanulói számára.
Az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.
Az állam a tankönyvtámogatás fedezetét biztosítja.
Az iskoláknak a térítésmentes tankönyvellátás biztosítására több lehetőségük is van:
• tankönyvrendelés a normatíva felhasználásával
• könyvtári állományból kölcsönzés útján.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a
szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek
grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő
nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére a tankönyveket meg kívánja-e vásárolni, vagy
tankönyvek biztosítását használt tankönyvvel, az iskolai tankönyvtárból való kölcsönzéssel
kívánja megoldani.
Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban
használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott
tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt
tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg.
Az iskolának legkésőbb május 31-ig - a helyben szokásos módon - közzé kell tennie
azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az
iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.
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Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai
évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet
az iskolai tankönyvrendelés keretei között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a
kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt, feltéve, hogy az adott tantárgyhoz,
műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra
kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.
A tankönyvrendelést a fenti rendelet alapján a munkaközösségek véleményének kikérésével
az iskola igazgatója által megbízott tankönyvfelelős készíti el.
Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelésre kerülő tankönyvek köréről, és lehetővé
teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői közösség véleményezze.
A tankönyvrendeléssel kapcsolatos minden konkrét tájékoztatást a diákok és a szülők az
osztályfőnököktől és az iskola honlapján keresztül kapnak meg.
A tartós tankönyvek rendszere:
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai
könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók
kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. A tanuló tankönyvének elvesztése, vagy
súlyosan megrongálódott állapota miatt használhatatlan tankönyvet a szülő köteles az
amortizáció

mértékével

csökkentett

értéken

megtéríteni.

Ez

alól

valamennyi

évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és munkatankönyvek, valamint az 1. és 2.
évfolyam összes tankönyve. Mivel az 1. és 2. évfolyamon megszűnt a tartóstankönyv
használata, ezen évfolyamok tanulói minden évben új tankönyvet kapnak, tankönyveiket
nem kell az iskola könyvtárában bevételezni, azok a tanulók tulajdonában maradnak.
A tanév közben – azonos tankerületi központhoz tartozó intézmények között – iskolát váltó
tanulók magukkal vihetik a tankönyveket, amennyiben a befogadó iskolában is ugyanazokat
a könyveket használják. Az átvitt tankönyveket a tanév végén a befogadó intézmény
könyvtárába kell leadniuk.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az SZMSZ hatálybalépése
A SZMSZ 2017. év december hó 12. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba,
és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat
hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti az eddig hatályos SZMSZ.

Az SZMSZ felülvizsgálata
A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás
esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a
diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt
módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása
megegyezik megalkotásának szabályaival.

Kelt Lesencetomaj, 2017. 12. 12.

.............................................
igazgató
P.H.
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet 2017. év. december hó.11. napján
tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési
jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során az adatkezelési szabályzattal kapcsolatban
gyakorolta.
Kelt: Lesencetomaj, 2017. december 11.
.............................................
szülői szervezet képviselője
(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2017. év december.
hó 11. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat
véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a
jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Kelt: Lesencetomaj, 2017. december 11.

.............................................
diákönkormányzat vezetője
(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)

A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács 2017.év december hó 12. napján
tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács
véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a
jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Kelt: Lesencetomaj, 2017. december 12.

.............................................
az intézményi tanács elnöke
(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)
51

Lesence Völgye Általános Iskola

Szervezeti Működési Szabályzat

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2107. év december hó 12.
napján tartott értekezletén elfogadta.
Kelt: Lesencetomaj, 2017. december 12.

……………...........................

…………………………………..

hitelesítő nevelőtestületi tag

hitelesítő nevelőtestületi tag

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és
aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)

Fenntartói és működtetői nyilatkozat
A Lesence Völgye Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatával és módosításával az iskola fenntartója egyetért.
Kelt: 2017. december ….

……………………………………
Szabó Lajos Konrád
tankerületi igazgató
Balatonfüredi Tankerületi Központ
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MELLÉKLETEK
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1. sz. melléklet

1. A SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
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
információszabadságról,

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
229/2012.(VIII. 28)
végrehajtásáról,

Korm.

rendelet

a

nemzeti

köznevelésről

szóló

törvény

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól,
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról,
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
módosításáról,
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről,
326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról,
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet,
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet,
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet),
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59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról,
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról,
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI
rendelet,
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007.
(XII. 29.) OKM rendelet,
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet,
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
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2. sz. melléklet
TANKÖNYVTÁRI ÉS TARTÓS TANKÖNYVEK SZABÁLYZATA
Intézményünkben iskolai könyvtár nem működik, együttműködési megállapodást kötöttünk a
települési könyvtárakkal, amelynek értelmében ellátják az iskolai könyvtár funkciót is.
A diákok a tanév befejezése előtt kötelesek a tanév közben felvett tankönyveket a
tankönyvtárban leadni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött
tankönyv működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem
kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenést.
A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig
vehetik igénybe.
A tankönyvek nyilvántartása
A tankönyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges
tankönyveket. Ezek tartós tankönyvként kezelendők.
Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Ebből fakadóan elvárható a tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a
tanulmányai végéig használható állapotban legyen.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni.
Ennek lehetőségei:


ugyanolyan könyv beszerzése,



anyagi kártérítés.

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás
esetben az igazgató szava döntő. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a
megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes
vételárának 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.
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A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a
szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
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3. sz. melléklet

BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Érvényes: 2017. december 12-től
I. Az intézmény bélyegzői
a) körbélyegző (több példány esetén sorszámmal ellátva)
(a bélyegzők lenyomata)

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az igazgató
vagy a helyettesítésével megbízott igazgatóhelyettes aláírásával érvényes.
Használatára jogosultak:


igazgató



igazgatóhelyettes, az igazgató helyettesítése esetén



iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő esetekben

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Martonné Szíj Marianna iskolatitkár.
e) fejbélyegző
(a bélyegző lenyomata)
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Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési szabályzat szerint.
Használatára jogosultak:


az igazgató



az iskolatitkár

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Martonné Szíj Marianna iskolatitkár.
II. A bélyegzők kezelésének szabályai
A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola igazgatója dönt.
A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell
tartani. Felelős az iskolatitkár.
Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell:
 A bélyegző lenyomatát.
 A bélyegző sorszámát (amennyiben van).
 A bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását.
 A bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját.
Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők használhatók.
A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, adatváltozás
vagy egyéb ok miatt tovább nem használható.
A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett vagy eltulajdonították.
Amennyiben a pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell.
A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt
fizikailag használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben
kell rögzíteni, amelyet az iskolatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell
a nyilvántartó laphoz.
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4.sz. melléklet
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. Általános rendelkezések
A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs
kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat
határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el.
Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
- a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény végrehajtásának biztosítása,
- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,
- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel
jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény
nyilvántart,
- az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,
- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,
- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése
- a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.
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Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű
és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat.
1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
a) A Lesence Völgye Általános Iskola működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot
az intézmény vezetőjének előterjesztése után SZMSZ mellékleteként a nevelőtestület
elfogadja.
b) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az SZMSZ
mellékleteként igazgatói irodában és az iskola honlapján. Tartalmáról és előírásairól a
tanulókat és szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad
felvilágosítást.
1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi
munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű.
b) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony
esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az
intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. A
tanulói adatkezelés időtartama legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik
év december 31-ig terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási
napló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő
leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói
jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve
46.§ (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A
munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő
harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által
kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg
kell szüntetni.
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2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44.§-ai rögzítik. Ezek az adatok
kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.
2.1 Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait
2.1.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a
jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat
a) nevét, anyja nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a
diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a
pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását,
k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát.
n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését.
2.1.2 Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat
a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
b) állampolgárság;
c) TAJ száma, adóazonosító jele
d) a munkavállalók bankszámlájának száma
e) családi állapota, gyermekeinek születési ideje
f) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma;
g) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
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 munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és
időpontja,
 a

pedagógus

továbbképzésben

való

részvétellel,

a

várakozási

idő

csökkentésével kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete,
 a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma,
 a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma
 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte,
 az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,
 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
 munkakör,

munkakörbe

nem

tartozó

feladatra

történő

megbízás,

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre
kötelezés,
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat
terhelő tartozás és annak jogosultja,
 szabadság, kiadott szabadság,
 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
 a többi adat az érintett hozzájárulásával.
2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
2.2.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a
jogszabály által meghatározott tanulói adatokat
a) nevét,
b) nemét,
c) születési helyét és idejét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) oktatási azonosító számát,
f) anyja nevét,
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
h) állampolgárságát,
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i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
j) diákigazolványának számát,
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o) nevelésének, oktatásának helyét,
p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
q) tanulmányai várható befejezésének idejét,
r) évfolyamát.
2.2.2 Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat
a) a tanuló állampolgársága,
b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító
okirat megnevezése, száma;
d) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen


felvételivel kapcsolatos adatok,



a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és
minősítése, vizsgaadatok,



a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,



a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,



beilleszkedési,

tanulási,

magatartási

nehézséggel

küzdő

rendellenességére vonatkozó adatok,


hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok

f) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,
g) a tanuló személyi igazolványának száma,
i) többi adatot az érintett hozzájárulásával.
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3. Az adatok továbbításának rendje
3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása
Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási
szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a
nemzetbiztonsági szolgálatnak.
3.2 A tanulók adatainak továbbítása
Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az
elrendelést a Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban
leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:
A tanulók adatai továbbíthatók:
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési
igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek
c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új
iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adat,
e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához
f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi
állapotának megállapítása céljából,
g)

a

családvédelemmel

ifjúságvédelemmel

foglalkozó

foglalkozó

intézménynek,

szervezetnek,

szervezetnek,

intézménynek

a

gyermek-

gyermek,

és

tanuló

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából.
Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, kedvezményes étkezés
stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők,
amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
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4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása
Az

intézmény

adatkezelési

tevékenységéért,

jelen

adatkezelési

szabályzat

karbantartásáért az intézmény igazgatója a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek
alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat és
iskolatitkárt hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény
igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.
Az igazgató személyes feladatai:
- a 2.1 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
- a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
- a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,
- a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,
- a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás
értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai
ellenőrzés végzőjének,
- a 2.2. fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az
érintettek hozzájárulásának beszerzése.
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az
alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
Igazgatóhelyettes:
- a munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felelős a 2.2 fejezet meghatározott
adatok kezeléséért,
- a 3.2 fejezet szereplő adattovábbítás.
Iskolatitkár:
- tanulók adatainak kezelése
- a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése
- a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése
- a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése,
- a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása,
- adatok továbbítása
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Osztályfőnökök:
- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek,
- a tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles továbbítani az iskola titkárnak.
5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
5.1 Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
- nyomtatott irat,
- elektronikus adat,
- elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
- a település honlapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is
elrendelheti.
5.2 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése
5.2.1 Személyi iratok
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor,

illetve

azt

követően

keletkezik

és

a

munkavállaló

személyével

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:
- a munkavállaló személyi anyaga,
- a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat.
- a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel
kapcsolatos iratok),
- a munkavállaló bankszámlájának száma
- a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.
5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:
- a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
- bíróság vagy más hatóság döntése,
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- jogszabályi rendelkezés.
5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
- az intézmény vezetője és helyettesei,
- az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója,
- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.),
saját kérésére az érintett munkavállaló.
5.2.4 A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
- az intézmény igazgatója
- az adatok kezelését végző iskolatitkár.
A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket
(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.
5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása
A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló
személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat
szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem
tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük
sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.
A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első
alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető.
A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő
esetekben:
- a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor
- a munkaviszony megszűnésekor
- ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.
A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
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A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.
Utasításai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a
gazdaságvezető és az iskolatitkár végzik.
5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése
5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
- az intézmény igazgatója
- az igazgatóhelyettesek
- az osztályfőnök 
- az iskolatitkár.
Az adatok védelme a 5.2.4. pontban leírtak szerint.
5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A
diákok személyi adatai között az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható.
A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:
- összesített tanulói nyilvántartás,
- törzskönyvek,
- bizonyítványok,
- beírási napló,
- osztálynaplók,
- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.
5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges
adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása
céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
- a tanuló neve, osztálya,
- a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma,
- születési helye és ideje, anyja neve,
- állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma,
- a tanuló általános iskolájának megnevezése.
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A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás
minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban
digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan
pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy
az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett
tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések
Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e
szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai,
vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A
tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott
személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű
(szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan
tilos.
5.5 Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és
érvényesítésük rendje
5.5.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az
adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult
megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben
továbbították.
A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy
döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
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milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a
tájékoztatást.
5.5.2 Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az intézmény igazgatója - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz
fordulhat.
5.5.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
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5.sz. melléklet

Munkaköri leírás minták
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van,
amelyet az alkalmazással egy időben megkap, átvételét aláírásával igazolja.
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DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ TANÁR

Jogai, kötelezettségei és feladatai:
-

Részt vesz a diákönkormányzat testületi ülésein.

-

Szervezi és segíti a diákönkormányzat és az iskolavezetés, illetve a diákönkormányzat és a
nevelőtestület közötti kapcsolattartást:


gondoskodik az információk kölcsönös közvetítéséről,



segíti a diákönkormányzat képviselőinek felkészülését az értekezletekre, fórumokra.

-

Figyelemmel kíséri a diákönkormányzat munkájával kapcsolatos jogszabályokat.

-

Közreműködik a diákönkormányzat és az iskola munkatervének összehangolásában.

-

Segíti a diákönkormányzat rendezvényeinek szervezését és lebonyolítását.

-

Ellenőrzi és koordinálja a DÖK kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

Lesencetomaj, ………………………………..

………………………………
igazgató

……………………………..
megbízott
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS
Jogai, kötelezettségei és feladatai:
-

Tájékoztatja az iskola tanulóit arról, hogy milyen problémákkal, hol és milyen időpontban
fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot
ellátó intézményt kereshetnek fel.

-

Feltárja a gyermek, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülményeket, segít azok
megelőzésében, megszüntetésében.

-

Az osztályfőnökkel közösen feltárja az indokolatlan iskolai hiányzások okait, segít a
továbbiak megelőzésében.

-

Észre kell vennie az osztályban tanító pedagógusokkal közösen, ha a tanuló tanulmányi
eredménye látszólag indokolatlanul leromlik.

-

Nyomon követi a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi előmenetelét, tanórai, tanórán
kívüli viselkedését. Biztosítania kell a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévő
gyermek felzárkóztatását (indokolt esetben javasolni kell a tanuló számára a tanulószobán,
korrepetáláson való részvételt).

-

Fel kell figyelnie az osztályfőnökkel közösen a családban jelentkező gondokra,
problémákra (például a szülők gazdasági helyzetének romlására vagy a családi élet
megromlására).

-

Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető
veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot (a
Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszélésen).

-

A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot tesz
a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására.

-

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulóknak és a
szüleiknek a középfokú iskolai tanulmányok megkezdéséhez .

-

Kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltató intézményekkel.

-

Jelzési kötelezettsége van a Gyermekjóléti Szolgálat felé, amennyiben az iskolában iskolai
eszközökkel nem tudnak segítséget nyújtani.

-

Gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekben tanácsot ad a tanulóknak, a szülőknek és a
pedagógusoknak.
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-

Részt vesz az iskolában indított fegyelmi eljárásokon.

-

Feladata az általános prevenciós tevékenységek megszervezése, koordinálása.

-

Számba veszi a felhasználható szociális ellátásokat (ingyenes étkeztetést, tankönyvvásárlási támogatást, segélyeket, stb.).

-

Szorgalmazza a mentálhigiénés programok bevezetését.

-

Fontos feladata a diákönkormányzattal való kapcsolattartás.

-

Minden esetben a gyermekek érdekeit képviseli. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
gyermekekkel kapcsolatban különösen feladata, hogy:


Felmérje a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekeket az osztályfőnökök
közreműködésével.



Nyilvántartásba vegye őket, mérlegelje a veszélyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet
típusát és súlyosságát, ez alapján javaslatot tegyen a további teendőkre; egyeztessen a
Gyermekjóléti Szolgálattal.



Figyelemmel kísérje a veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermekek
szabadidős tevékenységét és tanulási előmenetelét, és adott esetben javaslatot tegyen a
változtatásra.

Lesencetomaj, …………………………….
…………………………..
igazgató

……………………………
megbízott
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IGAZGATÓHELYETTES
I. Intézmény:
II. Személyi és szervezeti rendelkezések:
1. Dolgozó neve:

………………………………...

2. Munkahelye:

Lesence Völgye
Általános Iskola
Lesencetomaj Nedeczky utca 2.

3. Munkakörének megnevezése:

igazgatóhelyettes

4. Munkakör kiterjed:

a pedagógiai program szerint

5. Munkaidő tartama:

napi 8 óra

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság:

a törvényi előírások szerint

7. Közvetlen felettese:

igazgató

8. Munkáltatói jogkör gyakorlója:

KLIK Balatonfüredi Tankerületi
Központ Igazgatója
intézményvezető/igazgató

9. Bérezési forma:

havi bér

10. Fizetési besorolás:

kinevezési okmány szerint

III. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
Az oktatás irányításának területén:
-

A helyi program és az érvényben lévő központi elvárások (NAT, kerettantervek)
koordiálása

-

Az iskolai osztályok, tanulócsoportok, tanárok munkájának figyelemmel kísérése
(óralátogatások)

-

Az új tanárok (kiemelten a pályakezdők) tájékoztatása az iskolai szokásokról,
hagyományokról.

-

A tehetséggongozás keretében versenyekre való ösztönzés (szaktárgyi versenyek)
tájékoztatás, jelentkezés, versenynaptár készítése, versenyek lebonyolítás, eredmények
regisztrálása.

-

Pályázati lehetőségek kutatása, pályázatok elkészítése és nyomon követésük.

-

Osztályozó- és pótvizsgák tartalmi előkészítése, törvényességének felügyelete
(pl.magántanulók regisztrálása)

-

A pedagógusok és a technikai személyzet folyamatos tájékoztatása.
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Szakköri igények felmérése, a szakkörön résztvevő tanulók számbavétele, szakkörökben
folyó munka irányítása,

-

Az iskola órarendjének összeállítása.

-

Az iskolai és az iskolán kívüli versenyek szervezése.

-

Pályaorientáció, pályaválasztás segítése (információk közvetítése, előadók meghívása, az
osztályfőnökök munkájának segítése),

-

A helyettesítések (lehetőleg szakszerű helyettesítés) megszervezése,

-

Vezetői ügyelet ellátása,

-

Dokumentumok ellenőrzése

-

Szabályzatok felülvizsgálatának irányítása

-

Közreműködés az éves munkatervek, beszámolók összeállításában,

-

Az intézmény statisztika elkészítése, adatainak nyilvántartása

-

Pályázati lehetőségek kutatása, pályázatok elkészítése és nyomon követésük.

-

Az intézmény működéséhez szükséges technikai feltételek folyamatos működtetése és a
lehetőségek szerinti fejlesztőmunka koordinálása:


A munka– és tűzvédelmi tevékenység koordinálása.



Részvétel a leltározási, selejtezési munkákban.

Az azonnali hibaelhárítások érdekében megrendeléseket és azonnali beszerzéseket intéz.
Beszámolás munkájáról félévente a tantestületi értekezleten.
A nevelőmunka irányításának területén:
- a továbbképzési lehetőségek nyomon követése (tájékoztatás, ösztönzés)
- Fegyelmi ügyek törvényességi felügyelete,
- Belső tanfolyamok szervezése (előadók)
- Szakirodalom hozzáférhetőségének biztosítása ( könyvtár, könyvek, folyóiratok)
- osztályozó értekezletek szervezése, irányítása
- szülői tájékozódás biztosítása (fogadó órák, szülői értekezletek, nyílt napok, hírlevél stb.)
- kapcsolattartás a tagintézménnyel, alsós, felsős munkaközösséggel.
A tanterv- és taneszköz-fejlesztés területén:
- A helyi programon való szükséges változtatások irányítása.
- A kiemelt területek fejlesztésének ellenőrzése, ütemezése,
- Taneszköz-lista összeállítása a pedagógusok bevonásával.
A pedagógiai innováció és a pedagógusok továbbképzésének területén:
- Továbbképzések (tanfolyamok, beiskolázási terv, szerződések, bizonyítványok, tanfolyami
végzettségek).
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A tanórán kívüli foglalkozások területén:
- A „havi eseménynaptár”’ (programok regisztrálása) elkészítése.
- Szakkörök, tanfolyamok, sportkörök szervezése,
- Diák rendezvények segítése,
- Ünnepélyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása vagy közreműködés.
IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
V. Hatályba lép:
Lesencetomaj, …………………………………………
………………….
igazgató
VI. A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.
Lesencetomaj, ………………………………….
………………….
aláírás
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ISKOLATITKÁR
I. Intézmény:
II. Személyi és szervezeti rendelkezések:
1. Dolgozó neve:

……………………………………….

2. Munkahelye:

Lesence Völgye
Általános Iskola
Lesencetomaj Nedeczky utca 2.

3. Munkakörének megnevezése:

iskolatitkár

4. Munkaköre kiterjed:

iskolatitkári teendők ellátására

5. Munkaidő tartama:

heti 40 óra

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága:

a törvényi előírások szerint

7. Közvetlen felettese:

igazgató

8. Munkáltatói jogkör gyakorlója:

KLIK Balatonfüredi Tankerületi
Központ Igazgatója
intézményvezető/igazgató

9. Bérezési forma:

havi bér

10. Fizetési besorolás:

kinevezési okmány szerint.

III. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
-

köteles betartani az iratok kezelésével kapcsolatosan az Iratkezelési szabályzatban,
meghatározottakat,

-

közvetlen kapcsolatot tart a tanulókkal, intézi ügyeiket,

-

gépeli a hivatali iratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási
szabályokat

-

alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait,

-

ellátja a postázási feladatokat,

-

vezeti a tanulói nyilvántartásokat, végzi a kötelező adatszolgáltatásokat a személyiségi
jogok védelmével,

-

elkészíti, egyezteti a tanulói statisztikákat,

-

az adatvédelem figyelembe vételével elkészíti, vezeti a dolgozói nyilvántartásokat, az
ezzel kapcsolatos statisztikákat, jelentéseket,

-

munkaviszony megszűnés esetén előkészíti az iratokat,
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a béremeléseket előkészíti, egyezteti, az átsorolásokat legépeli - pl. a MÁK felé -; ezeket
nyilvántartja, egyezteti, illetve végzi az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,

-

vezeti a szabadság-nyilvántartást, adatszolgáltatást,

-

tisztító, egyéb anyagokat rendel, kezeli a kézi raktárt,

-

a telefonüzeneteket - szóban vagy írásban - átadja,

-

részt vesz az év végi iskolai leltározásnál (a leltározási szabályzatban meghatározottak
szerint)

-

érvényesíti, nyilvántartja, bevonja az igazolványokat,

-

részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában

-

rendelkezzen a munkájához szükséges számítástechnikai ismeretekkel (szövegszerkesztés,
táblázatkezelés),

- kezeli a házipénztárt a Pénzkezelési szabályzat alapján.
A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az iskolatitkár:
- részben önálló munkával,
- részben az igazgató, igazgatóhelyettes vagy a gazdasági vezető irányításával oldja meg.
- ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, illetve
szövegszerkesztési feladatokat.
Együttműködés a szülőkkel:
- munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel.
Jogai:
-

jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre,

-

jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételre.

IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének vagy az intézmény igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
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 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető az iskola érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre az intézmény vezetői jogosultak. A
felkéréskor jelezni kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön
díjazás ellenében történik.
V. Hatályba lép:
Lesencetomaj,………………………………………….
…………………..………………….
igazgató
VI. A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.

Lesencetomaj,
………………………………….
aláírás
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
I. Intézmény:
II. Személyi és szervezeti rendelkezések:
1. Dolgozó neve:

………………………………………

2. Munkahelye:

Lesence Völgye
Általános Iskola

3. Munkakörének megnevezése:

pedagógiai asszisztens

4. Munkaidő tartama:

napi … óra

5. Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága:

a törvényi előírások szerint

6. Közvetlen felettese:

igazgatóhelyettes

7. Munkáltatói jogkör gyakorlója:

KLIK Balatonfüredi Tankerületi
Központ Igazgatója
intézményvezető/igazgató

8. Bérezési forma:

havi bér

9. Fizetési besorolás:

kinevezési okmány szerint

III. Jogai, kötelességei
-

Személyét, mint a közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben
tartsák, tevékenységét értékeljék és elismerjék.

-

Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben gyarapítsa.

-

Gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik, köteles
gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről, a pedagógusok irányítása szerint.

-

Kötelessége a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani.

-

Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében az intézmény alapdokumentumaiban
leírtak alapján végzi.
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IV. Általános feladatai
 A pedagógiai asszisztens átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól, a
pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről.
 Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában,
felügyeli a rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségére.
 Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő
helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. A pedagógussal együtt ügyeletet lát el
a tanítási órák előtt, az óraközi szünetekben, a napközis foglalkozások befejeztével,
szünidőben. Intézményen belül (foglalkoztató termek, WC, ebédlő stb.) szükség
szerint kíséri a tanulót.
 Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi
sétákra, erdei iskolában stb. kíséri a tanuló(ka)t. Gondoskodik a foglalkozásokon való
megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés
szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös élettér tisztasága, rendje stb.).
 Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában
(terítés, evőeszközök használata stb.). Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi
élethelyzetekben

szükséges

tevékenységeit.

Ellenőrzi

a

tanuló

higiénés

és

önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint korrigálja a tanuló higiénés és
önkiszolgálási tevékenységét. Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket.
 Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, orvosi előírásoknak
megfelelően gyógyszert ad be, orvosi ellátást nem igénylő sérüléseket lát el, lázat mér,
felügyeli a beteget, sérültet.
 Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a
tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során
szükséges eszközöket.
 Berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a
pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában.
 Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában.
A

pedagógus

irányításával

közreműködik

a

tanulót

fejlesztő,

korrekciós

tevékenységben, egyénileg segít a tanulónak a tanórai és tanórán kívüli
foglalkozásokon.
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 Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a
tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök
kezelésében.
 Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék,
kézműves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről.
 Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, az iskolai dokumentumok
elkészítésében.
 A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a tanárral a
tanórán elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat.
Önállóan kezeli az óravezetéshez szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a
pedagógus által kijelölt tanórai feladatok elvégzését.
A fentieken kívül mindazokat a feladatokat ellátja, amivel az iskola vezetői esetenként
megbízzák.
V. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének vagy az intézmény igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézményi vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás
esetén bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető az intézmény érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre az igazgató jogosult. A felkéréskor
jelezni kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében
történik.
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VI. Hatályba lép:

Lesencetomaj,
………………….
igazgató

VII. A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.

Lesencetomaj,
………………….
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TAKARÍTÓ
I. Intézmény:
II. Személyi és szervezeti rendelkezések:
1. Dolgozó neve:

………………………………………

2. Munkahelye:

Lesence Völgye
Általános Iskola

3. Munkakörének megnevezése:

takarító

4. Munkaköre kiterjed:

takarítási feladatok ellátása
……………………………………..

5. Munkaidő tartama:

……………………………………..

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága:

a törvényi előírások szerint

7. Közvetlen felettese:

gazdasági vezető

8. Munkáltatói jogkör gyakorlója:

KLIK Balatonfüredi Tankerületi
Központ Igazgatója
intézményvezető/igazgató

9. Bérezési forma:

havi bér

10. Fizetési besorolás:

kinevezési okmány szerint

III. Jogok, kötelezettségek és feladatok:
A naponkénti takarítás során a következőket kell elvégezni:
- valamennyi helyiség alapos szellőztetése
- a tantermek, tanári szoba felseprése, porronggyal való feltörlése
- igazgatói, gazdasági iroda, tanári szoba porszívózása
- mosható padlóburkolat esetén nedves ruhával való naponkénti feltörlése
- reggelente a csengetés után az előtér felmosása, lábtörlőszőnyeg kirázása
- szeméttárolók naponkénti ürítése, szüksége esetén tisztítása
- az irodában és tanári szobában a munkaasztalok letörölgetése, portalanítása, szükség esetén
vegyszeres lemosás
- tanulói padok, székek naponkénti tisztítása, fertőtlenítő lemosás
- ajtókilincsek, lépcsőkorlátok naponkénti fertőtlenítő lemosása
- konyhai eszközök (poharak, evőeszközök, tányérok) mosogatása, a mikrohullámú sütő és
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hűtőszekrények tisztántartása
- mellékhelyiségek: kézmosó kagylók kisúrolása, a csempék tisztántartása, járólapok
fertőtlenítő felmosása
- WC-k fertőtlenítőszeres takarítása
- WC papír, folyékony szappan kihelyezése, törölköző csere 2-3 naponta
- számítógépteremben a gépek, monitorok napi portalanítása, billentyűzet lemosása
- az iskola bejárati lépcsőjének tisztítása, télen hó eltakarítás és a lépcső csúszásmentesítése

Heti feladatok
- a számítógépteremben heti 2 alkalommal a gépek, monitorok portalanítása, billentyűzet
lemosása, a padlózat felmosása
- hetente 2-szer a tornaszoba felmosása
- polcok, eszközök, szekrények portalanítása
- ajtók, ablakpárkányok lemosása
- tanulói szekrények külső fertőtlenítő lemosása
- virágok portalanítása, öntözése, gondozása
- kukák kihelyezése a kapu elé a szemétszállítási nap reggelén
- az iskola környékének rendben tartása – szeméttároló és környéke, járdák söprése,
gereblyézés, virágágyások gondozása: ültetés, öntözés, gyomtalanítás
- tornaszőnyeg porszívózása
- sportfelszerelések mosása
Iskolai szünetek:
- az iskolai szünetekben nagytakarítást kell tartani: ablaktisztítás, függönymosás, bútorok
alapos lemosása, padlóápolás
- mellékhelyiségek nagytakarítása
- tornaszőnyegek szellőztetése, tisztítása
- szertárak, könyvtár nagytakarítása
- tanulói szekrények fertőtlenítése
- kisebb javítási és meszelési munkák
IV. Általános rendelkezések:
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A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
A tisztítószerek beszerzéséről az iskola gazdasági vezetőjével egyeztetve havonta előre
gondoskodik A felhasználható mennyiséget az intézmény vezetője határozza meg.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
A munkavállaló köteles munkaidejét az iskola épületében letölteni, távolmaradását az
intézmény vezetőjének előre bejelenteni köteles.
V. Hatályba lép:
Lesencetomaj, ………………………………………………..
……………………..
igazgató
VI. A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.

Lesencetomaj, ………………………………..

………………….
aláírás
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TANÁR
I. Intézmény:
II. Személyi és szervezeti rendelkezések:
1. Dolgozó neve:

…………………………….

2. Munkahelye:

Lesence Völgye
Általános Iskola
Lesencetomaj Nedeczky utca 2.

3. Munkakörének megnevezése:

szaktárgyat tanító pedagógus

4. Munkaköre kiterjed:

a pedagógiai program szerint

5. Munkaidő tartama:

napi 8 óra

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága:

a törvényi előírások szerint

7. Közvetlen felettese:

igazgatóhelyettes

8. Munkáltatói jogkör gyakorlója:

KLIK Balatonfüredi Tankerületi
Központ Igazgatója
intézményvezető/igazgató

9. Bérezési forma:

havi bér

10. Fizetési besorolás:

kinevezési okmány szerint

III. Jogok, kötelezettségek:
A pedagógusnak joga, hogy:
-

a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit
megválassza;

-

a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével
döntsön az általa alkalmazott tankönyvekről, tanulmányi segédletekről és taneszközökről;

-

irányítsa és értékelje a tanulók munkáját;

-

minősítse a tanulók teljesítményét;

-

hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez;

-

a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető
jogokat;

-

szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben gyarapítsa

-

személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait
tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék;
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hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint –
továbbképzésben vegyen részt.

A pedagógus kötelességei, hogy:
-

a pedagógus egy adott osztály, vagy szaktárgy tanítására, osztályfőnöki feladatok
ellátására a megbízás az iskola igazgatójától egy adott tanévre kapja. A feladatokat
pedagógiai képzettségének megfelelően köteles gondosan ellátni-

-

a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.

-

a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket adja át.

-

a pedagógus köteles ismerni az intézmény alapvető dokumentumait, és munkáját az
azokban foglaltakkal összhangban ellátni.

-

az iskolai rendezvényeken köteles aktívan részt venni és a rábízott feladatokat ellátni,

-

a pedagógus köteles ügyeletet és szükség esetén helyettesítést vállalni.

-

köteles a személyi adataiban történő változást az igazgatónak bejelenteni.

IV. Általános szakmai feladatok
1. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok
-

a tanár rendelkezzen a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, társadalmi
érzékenységgel

-

tisztelje az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat.

-

tevékenysége során kifejezésre juttassa az egyéni és közösségi felelősségérzetét.
Közösségi feladatokat vállaljon.

2. Együttműködés a szülőkkel
-

munkája során működjön együtt a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.

-

A szülők közösségével együttműködve végezze nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség,
kialakítása, fejlesztése során.

3. Az egyes jogok biztosítása
-

Gondoskodjon a tanulók Köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.

-

Gondoskodjon a szülők tájékoztatásáról, és jogainak biztosításáról.

-

Tartsa meg az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései,
intézkedései meghozatalakor.

V. A tanár alapfokú nevelési-oktatási feladatai
-

Végezze a tanulók nevelését, fejlessze készségüket és képességeiket.
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A nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan
közvetítse.

-

A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmazzon.

-

Végezze a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivácójú, szocializáltságú , kultúrájú gyerekek együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a
további tanulásra.

-

Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.

-

Pedagógiai tevékenysége során használja fel a tanulói közösségnek a tanuló önismeret
fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását.

-

Munkája során példát mutasson, különösen a megbízhatóság, becsületesség,
szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítsen ezen értékek fontosságát.

-

Segítse a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és
ezek ápolására nevelje őket.

-

A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejlessze.

-

Segítse elő a tanuló szocializációs folyamatait..

-

A pedagógus törekedjen a szaktárgya pozitív attitűdjének kialakítására.

-

A pedagógus kövesse nyomon a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse
elő azok megvalósulását.

-

Alapvető feladata, hogy a rábízott gyerekeket, tanulókat nevelje, tanítsa.

Oktatói tevékenysége keretében gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi
védelméről, személyiségének fejlődéséről.
Oktató tevékenysége során vegye figyelembe a tanuló:
-

egyéni képességét,

-

tehetségét,

-

fejlődésének ütemét,

-

szociokulturális helyzetét és fejlettségét,

-

sajátos nevelési igényét.

-

Segítse a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását.

-

Segítse a hátrányos helyzetben levő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz.

-

A tanuló részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át
és ezek elsajátításáról győződjön meg.
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Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

-

Működjön közre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában.
- Működjön közre a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,
megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében.

-

A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével sajátíttassa el a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, és törekedjen azok betartására.

-

A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek.

-

A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.

VI. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének vagy az intézmény igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a intézmény érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre az igazgató jogosult. A felkéréskor
jelezni kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében
történik.
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VII. Hatályba lép:
Lesencetomaj,
………………….
igazgató
VIII. A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.
Lesencetomaj,
………………….
aláírás
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TANÍTÓ
I. Intézmény:
II. Személyi és szervezeti rendelkezések:
1. Dolgozó neve:

………………………………………

2. Munkahelye:

Lesence Völgye
Általános Iskola
Lesencetomaj Nedeczky utca 2.

3. Munkakörének megnevezése:

tanító

4. Munkaköre kiterjed:

a pedagógiai program szerint

5. Munkaidő tartama:

napi 8 óra

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága:

a törvényi előírások szerint

7. Közvetlen felettese:

igazgatóhelyettes

8. Munkáltatói jogkör gyakorlója:

KLIK Balatonfüredi Tankerületi
Központ Igazgatója
intézményvezető/igazgató

9. Bérezési forma:

havi bér

10. Fizetési besorolás:

kinevezési okmány szerint

III. Jogok, kötelezettségek:
A pedagógusnak joga, hogy:
-

a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit
megválassza;

-

a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével
döntsön az általa alkalmazott tankönyvekről, tanulmányi segédletekről és taneszközökről;

-

irányítsa és értékelje a tanulók munkáját;

-

minősítse a tanulók teljesítményét;

-

hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez;

-

a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető
jogokat;

-

szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben gyarapítsa

-

személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait
tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék;
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hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint –
továbbképzésben vegyen részt.

A pedagógus kötelességei, hogy:
-

a pedagógus egy adott osztály, vagy szaktárgy tanítására, osztályfőnöki feladatok
ellátására a megbízást az iskola igazgatójától egy adott tanévre kapja. A feladatokat
pedagógiai képzettségének megfelelően köteles gondosan ellátni.

-

a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.

-

a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket adja át.

-

a pedagógus köteles ismerni az intézmény alapvető dokumentumait, és munkáját az
azokban foglaltakkal összhangban ellátni.

-

az iskolai rendezvényeken köteles aktívan részt venni és a rábízott feladatokat ellátni,

-

a pedagógus köteles ügyeletet és szükség esetén helyettesítést vállalni.

-

köteles a személyi adataiban történő változást az igazgatónak bejelenteni.

IV. Általános szakmai feladatok
1. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok
-

a tanár rendelkezzen a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, társadalmi
érzékenységgel

-

tisztelje az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat.

-

tevékenysége során kifejezésre juttassa az egyéni és közösségi felelősségérzetét.
Közösségi feladatokat vállaljon.

2. Együttműködés a szülőkkel
-

munkája során működjön együtt a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.

-

A szülők közösségével együttműködve végezze nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség,
kialakítása, fejlesztése során.

3. Az egyes jogok biztosítása
-

Gondoskodjon a tanulók Köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.

-

Gondoskodjon a szülők tájékoztatásáról, és jogainak biztosításáról.

-

Tartsa meg az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései,
intézkedései meghozatalakor.

V. A tanító alapfokú nevelési-oktatási feladatai
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A tanító az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszában az iskolába lépő kisgyermekben
óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és a
nyitottságot.

-

Segíti a gyermeket átvezetni az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe.

-

Fogékonnyá teszi a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
tágabb társadalom értékei iránt.

-

Tevékenysége során teret ad a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának, segíti
természetes fejlődését, érését.

-

Tanítói tevékenysége közben a tanultak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket
közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt.

-

A tanuló kíváncsiságára és érdeklődésére építve fejleszti a tanulóban a felelősségtudatot, a
kitartás képességét és előmozdítja érzelemvilágának gazdagodását.

-

Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a
tanulási szokásokat.

-

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel
való megküzdés folyamatában.

-

Tevékenysége során ügyel arra, hogy:

-

a tanulók fejlesztése a test és lékek szempontjából harmonikusan történjen,

-

a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse,

-

megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét,

-

a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön megválasztásra.

-

A tanító alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása.

-

Oktatói tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról,
erkölcsi védelméről személyiségének fejlődéséről.

-

Oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti.

-

Oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló:
- egyéni képességét,
- tehetségét,
- fejlődésének ütemét,
- szociokulturális helyzetét és fejlettségét,
- sajátos nevelési igényét.

-

Segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását.

-

Segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek ,tanuló felzárkózását tanulótársaihoz.
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A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja és ezek elsajátításáról meggyőződik.

-

Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megteszi.

-

Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában.

-

Közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,
megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében.

-

A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségei
együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartására.

-

A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt
figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek.

-

A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad.

-

Tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.

-

A tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.

VI. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének vagy az intézmény igazgatójának.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a intézmény érdekében végzett munkára a
szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre az igazgató jogosult. A felkéréskor
jelezni kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében
történik.
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VII. Hatályba lép:
Lesencetomaj,
………………….
igazgató
VIII. A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.
Lesencetomaj,
………………….
aláírás
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KARBANTARTÓ
I. Intézmény:
II. Személyi és szervezeti rendelkezések:
1. Dolgozó neve:

------------------------------

2. Munkahelye:

Lesence Völgye
Általános Iskola

3. Munkakörének megnevezése:

karbantartó

4. Munkaköre kiterjed:
5. Munkaidő tartama:

Napi 8 óra

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága:

a törvényi előírások szerint

7. Közvetlen felettese:

Intézményvezető

8. Munkáltatói jogkör gyakorlója:

KLIK Balatonfüredi Tankerületi
Központ Igazgatója
intézményvezető/igazgató

9. Bérezési forma:

havi bér

10. Fizetési besorolás:

kinevezési okmány szerint

11. Munkabeosztás:

6:00 – 14:00

III. Jogok, kötelezettségek, feladatok
Feladatai:
Biztosítja az oktató-nevelő munka zavartalanságát, elvégzi a szakképzettségének megfelelő
kisebb nagyobb javításokat, karbantartásokat, rendszeresen ellenőrzi a világítást, ablakokajtók zárait, vízrendszert, beszerzi a javításhoz szükséges anyagokat, az intézmény területén
lenyírja a füvet, gondozza a fákat, iskolai rendezvények alkalmával segít a bútorok
mozgatásában, ellenőrzi a tűzoltó készülékeket.
Naponta elvégzendő feladatok:
- elvégzi a szakképzettségének megfelelő kisebb-nagyobb javításokat, karbantartásokat
- rendszeresen ellenőrzi a világítást, ablakok-ajtók zárait, vízrendszert, WC-ket, stb.
- a javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket beszerzi, tárolja
Időszakonkénti feladatok:
- lenyírja a füvet az iskola udvarában, gondozza a fákat, bokrokat
- karbantartja a kerti csapokat, a kerítést, kapukat, stb.
- a napi hőmérsékletnek megfelelően a fűtés pontos időben való megkezdése, hogy a tanítás
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kezdetére az épületben az előírásnak megfelelő hőmérséklet legyen
- külső szakembert igénylő feladatok zavartalan elvégzése érdekében segíti az idegen
kivitelezők munkáját
- besegít a takarítóknak (pl.: az ablakok le- és felszerelésében, stb.)
- esetenként besegít (pl.: kazánházi meghibásodás esetén) a karbantartási munkába, a zavar
elhárításába
- besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába
Felelősség:
A munkavállaló felelős a gondjaira bízott munkáért, anyagokért, szerszámokért.
A javítási munkák közben az intézmény vagyon, tűz, baleset és munkavédelmi előírásait
maradéktalanul köteles betartani.
Kötelezettségei:
Köteles munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét pontosan betartani.
Köteles a munkagépek karbantartásáról gondoskodni.
Haladéktalanul köteles jelenteni minden rendkívüli eseményt az intézmény területéről. Az
iskola felszereléseiben, berendezési tárgyaiban esett rongálásokról az intézményvezetőnek
köteles jelentést tenni.
IV. Általános rendelkezések:
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének.
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik;
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és
hibákért.
A munkavállaló köteles munkaidejét az iskola épületében letölteni, távolmaradását az
intézmény vezetőjének előre bejelenteni köteles.
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V. Hatályba lép:
Lesencetomaj, ………………………………………………..
……..………..………………..
igazgató
VI. A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.
Lesencetomaj, ………………………………..
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MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
Fő feladata a munkaközösség szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az
oktatónevelő munka színvonalának emelése.
Tevékenységét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tőrvény 71.§-a alapján végzi.
Ennek érdekében:
 részt vesz az az intézmény pedagógiai programjának korszerűsítésében,
végrehajtásában,
 részt

vesz

a

tanév

munkatervének

kidolgozásában,

értékelésében,

ellenőrzésében,
 figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak munkáját, és javaslatot tesz a
munkájuk minősítésére,


módszertani szaktantárgyi értekezletet, bemutató foglalkozásokat szervez,

 szakterületén fejleszti az oktatás nevelés módszereit,
 részt vesz szakmai pályázatokon, megbeszéléseken,
 a tanulói követelményrendszer kialakítása, mérése, ellenőrzése érdekében
vizsgálja- a munkaközösséghez tartózó tagok bevonásával a tanulók tudás és
képességszintjét,
 rendszeres időközönként a munkaközösségtagjainál óralátogatást végez, s arról
elemzést, összesítő értékelést tart,
 szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, tagjaival,
 rendszeresen vizsgálja a tevékenységekhez szükséges tárgyi és személyi
körülményeket, szükség esetén javaslatot tesz a fejlesztésre,
 évente összefoglaló elemzést készít a munkaközösség tevékenységéről és a
nevelőtestület számára,
 felettesének

igénye

szerint

adatokat

szolgáltat

a

hozzá

tartozó

munkaterületekről.
……..………..………………..
igazgató
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Lesencetomaj, ………………………………..

……..………………….
aláírás

103

