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I. Általános rész 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma 

 
 Az SzMSz célja, hogy a törvényben foglalt jogi meghatározások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek közoktatási intézményünkben. 

 

Tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogokat, nem 

szűkítheti azokat, kivéve, ha erre jogszabály felhatalmazást ad. 

 

2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása  
 

 A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület fogadja el és az igazgató 

hagyja jóvá.  

 Véleményezési joggal rendelkezik  

 a német nemzetiségi önkormányzat 

 diákönkormányzat 

 szülői munkaközösség 

 

3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 

3.1 Az SzMSz személyi hatálya 

  

Az SzMSz kiterjed: 

 

 az intézmény vezetőire 

 közalkalmazottaira 

 az intézményben működő testületekre, szervezetekre, közösségekre 

 az intézmény szolgálatait igénybe vevő külső partnerekre. 

 

3.1 Az SzMSz időbeli hatálya 

 

Az intézmény SzMSz-e az elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

4. Jogszabályi háttér 
 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

- A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- A Kormány 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

- Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a 

kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról 

- Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtására kiadott 

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

törvény módosításáról 

- 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről  

- A Kt. 118.§ (12) továbbra is hatályos - a kiemelt munkavégzésért járó kereset-

kiegészítésre vonatkozóan, a 2012. évi költségvetési törvény tartalmazza ennek 

megállapítási alapját (a szakasz hatálya 2013. VIII. 31-én megszűnik) 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 

- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ide vonatkozó elnöki utasításai 

- A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

- A munkavédelmi törvény és a végrehajtására kiadott MüM rendelet 

- Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló NM rendelet 

- Az ide vonatkozó kormányrendeletek 

- A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 

OKM rendelet 

- Az ide vonatkozó szakmai rendeletek 

- Az üzemeltetésre, működtetésre vonatkozó önkormányzati rendeletek 

 

5. Az intézmény adatai, jogállása  
 

Az intézmény adatai: 

 

Az intézmény neve: Hartyán Általános Iskola 

 

Az intézmény rövidített neve: Hartyán Általános Iskola 

 

Az intézmény székhelye:  1157 Budapest Hartyán köz 2 – 4. Hrsz: 91158/73 

 

OM azonosítója: 035071 

 

Közvetlen jogelődje: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, 

Újpalota Önkormányzat Hartyán Általános Iskola, 1157 

Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Az intézmény alapítója, fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 

Az intézmény működési területe: 

 

Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe. 

  

Szentmihályi út – Erdőkerülő utca páros oldala végig – 

Zsókavár utca páros oldala végig – Nyírpalota utca 2 – 

46-ig – Szerencs utca – Pörge utca – Gazdálkodó utca – 

Páskomliget utca 54 – 2-ig – Nyírpalota utca 61 – 111-ig 

– Szentmihályi út által határolt terület. 
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A német nemzetiségi oktatás körzethatára: 

 

M 3-as autópálya – Szentmihályi út – Rákospalotai 

határút – Rákospalotai körvasútsor által határolt terület. 

 

A dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás oktatás körzethatára: 

 

Drégelyvár u. – Nyírpalota u. – Szentmihályi u. – 

Rákospalotai határút – Rákospalotai Körvasút sor által 

határolt terület (Újpalota) 

 

Az intézmény jogállása: 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egysége. 

 

Az intézmény: 

 

típusa: általános iskola 

 

tagozata: német nemzeti kisebbséghez tartozók iskolai oktatása 

 

egyéb feladatai: - 

 A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált iskolai 

nevelése 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzd, 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 

küzd. 

 dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás tanulók integrált alapfokú 

oktatása évfolyamonként egy osztállyal maximum öt tanulóval. 

évfolyamok száma: 8 

 

maximális tanulólétszám: 840 

 

Az intézmény: 

 

közfeladata: általános iskolai nevelés – oktatás  

 

tevékenysége: országosan egységes követelmények szerinti alapfokú oktatás 

 

6. Az intézmény feladatellátási rendje  
 

Alaptevékenységek:  

 

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
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852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (1–4. évfolyam 

852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (5–8. évfolyam) 

852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 

855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855916-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917-2 Munkahelyi étkeztetés  

 

vállalkozási tevékenység: - 

 

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátására az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 

Budapest, Szalay utca 10-14) használatába adja a tulajdonában lévő Hartyán Általános Iskola 

(1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.) ingatlant, valamint a leltár szerinti tárgyi eszközöket. 

 

A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az államháztartás működési rendjéről szóló 

368/2011. (XII. 31.) illetve a mindenkor hatályos Budapest Főváros XV. kerületi 

Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően történik. 

 

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje 

 

Az intézmény vezetője tekintetében az oktatásért felelős miniszter gyakorolja a kinevezési 

jogkört. 

 

Az intézmény képviselete 

 

A Hartyán Általános Iskolát szakmai ügyekben az intézmény vezetője, minden egyébben a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke, illetve a XV. kerületi tankerületi igazgató 

képviseli. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységének 

foglalkoztatási jogviszonyai 

 

A pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők tekintetében a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ elnöke a közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény), munkaviszony (a Munka Törvénykönyvéről 
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szóló 1992. évi XXII. törvény), illetve megbízási jogviszony (Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény) keretében alkalmazza. 

 

7. Az intézmény gazdálkodása 
 

 A Hartyán Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi 

személyiségű szervezeti egysége, s mint ilyen önálló gazdálkodást nem folytat. 

 

8. A Hartyán Általános Iskola feladata 
 

Biztosítja a 6-14 éves korosztály korszerű nevelését, képzését, művelődését a 

családdal való szoros együttműködéssel. Sokoldalú tevékenységgel megteremti a közéleti 

nevelés lehetőségeit az intézményi demokrácia formáinak felhasználásával. Iskolánk folytatja 

az óvodákban megkezdett felzárkóztató tevékenységet, gondoskodik a tehetségek 

fejlesztéséről és a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásáról.  

E tevékenységek megvalósításához rendelkezésre áll: 32 osztályterem, 2 

számítástechnikai szaktanterem, 2 technika, 1 természettudományi, 1 művészeti és 5 egyéb, az 

oktatás célját szolgáló helyiség. Rendelkezésre áll továbbá 1 nagyméretű, jól felszerelt ebédlő, 

egy 840 m
2
-es tornacsarnok, tágas aula és játszóudvar. 

 

8.1 Szervezeti egységek 

 

 alsó tagozat: 1 – 4. évfolyam 

o a szabadon tervezhető órakeret felhasználásával az alábbi irányultságú 

osztályok működnek évfolyam szinten: 

- angol 

- művészeti 

- természettudományos 

o Német nemzetiségi oktatás  

o Egész napos oktatási forma, az éves munkatervben jelölt 

o Napköziotthonos nevelés  

 felső tagozat: 5-8. évfolyam 

o lásd alsó tagozat! 

o Német nemzetiségi oktatás 

o Napköziotthonos nevelés   

 irodai személyzet 

 a pedagógiai munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak 

 

 

 



Hartyán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 13 

II. A működés rendje 
 

1. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás 

rendje és a tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje 
 

1.1 A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

 
 Az intézményvezető heti óraszáma a nemzeti köznevelést törvényben meghatározott, 

napi munkaideje 8 óra, melyet az éves munkatervben rögzített időbeosztás szerint tölt 

el az iskolában. 

 Az igazgatóhelyettes(ek) heti óraszáma az Nkt-ben meghatározott, munkaidejük napi 

8 óra, melyet a munkaköri leírásában meghatározott feladatok elvégzése érdekében, 

valamint az éves munkatervben rögzített időbeosztás szerint töltenek el az iskolában.  

 

Az iskolában – abban az időben, amikor a tanulók benn tartózkodnak – egy felelős 

vezetőnek jelen kell lenni. A felsős és az alsós igazgatóhelyettesek a kötelező óraszám 

megtartása után végzik az iskola szervezési, ellenőrzési, szakmai irányítási feladataikat. 

 

Benntartózkodás rendje az iskolában:  

 

Vezető neve, beosztása Az intézményben tartózkodás rendje 

Csörgő Mária igazgató hétfő: 7
30

-17
00

, 

a többi napokon: 8
00

-16
00 

de Pott Beáta alsós igazgatóhelyettes szerda: 9
00

-17
00

,  

csütörtök: 7
30

-17
00

, 

a többi napokon: 8
00

-16
00

 

Szőcs Tamás felsős igazgatóhelyettes kedd: 7
30

-17
00

 

a többi napokon: 8
00

-16
00 

 

 péntek: a felelős vezető személye változó, az  

éves munkatervben rögzített  

 

1.2 A tanulók fogadásának rendje (nyitva tartás) 

 

Az iskolai körzethatárt az alapító okiratban a fenntartó határozza meg. Minden 

körzetes tanköteles tanulót fogad iskolánk.  

 

 Iskolánkban 6
30

 – 7
30

 óráig ügyelet van a tanulók számára.  

 A tanítás 8
00

 órakor kezdődik, a 45 perces órák között 15 perc szünet van. 

 A tanítási órák befejeztével az azt igénylő tanulók napközis, illetve 

tanulószobai foglalkozáson vehetnek részt. Az előbbi foglalkozás közvetlen a 

tanórák befejeztével kezdődik és 17 óráig tart, szükség esetén az ügyelet addig 

tart, amíg a szülő vagy meghatalmazottja nem viszi el a gyermeket az 

iskolából. A felsősöknek szervezett tanulószoba 14
00

-16
00

 óráig vehető 

igénybe. A napközis és tanulószobai foglalkozások 60 percesek. 

 Az iskolában egyműszakos tanítás folyik. 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától 20 óráig 

tart nyitva. Az iskola vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épület 

ettől eltérő időpontban is nyitva tartható. 
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 Szorgalmi időben - hétfőtől péntekig - a nyitva tartás idején belül 7
30

 óra és 

17
00

 óra között az iskola vezetőjének vagy egyik helyettesének az iskolában 

kell tartózkodnia.  

 A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a 

délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az 

iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé 

váló intézkedések megtételére. 

 A szakkörök, felzárkóztató - és fejlesztő foglakozások kezdési időpontját a 

délutáni órarendben rögzítjük. 

 Csengetési rend: 

 1. óra         8
00

       -     8
45

 

 2. óra                     9
00

      -     9
45

 

 3. óra                   10
00

      -  10
45 

 

 4. óra                   11
00

      -  11
45

 

 5. óra                   12
00

       -  12
45

 

 6. óra                   13
00

 -  13
45

 

 7. óra                   14
00

 -  14
45

 

 A tanítás előtti, valamint az óraközi szünetek rendjét a Házirend és a nevelői 

Ügyeleti rend szabályozza. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott 

épületrészben a Házirend alapján, a tanulók magatartását, az épületek 

rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását 

ellenőrizni. 

 Az iskolában egyidejűleg 10 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes 

ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki: 

 - aula 2 fő 

 - I. épületszárny földszinti, 1. emeleti, 2. emeleti folyosók és tantermek 

 - II. épületszárny földszinti, 1. emeleti, 2. emeleti folyosók és tantermek 

 - III. épületszárny 1. emeleti, 2. emeleti folyosók és tantermek 

 - IV. épületszárny tornaterem, folyosók és öltözők 

 A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, 

az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy helyettese), illetve 

a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola 

épületét.  

 Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az 

intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt. 

 Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése a gazdasági 

irodában történik hétfő, szerda, péntek napokon 9
00

 és 14
00

 óra között. 

 Az iskola a tanítási szünetekben, a hivatalos ügyek intézésére, külön ügyeleti 

rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola vezetője határozza meg és 

azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására 

hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni. 

 A tanórák védelmét és zavartalanságát az iskolavezetőség köteles biztosítani. 

Az eredményes oktatás, tanulás érdekében pedagógust és / vagy tanulót az 

óráról kihívni nem lehet, a tanulót fegyelmezetlensége miatt óráról kiküldeni 

csak a házirendben meghatározott okok miatt szabad. 

 A tanulókra vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza.  
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1.3 A pedagógusok munkarendje 

 

 A pedagógusok jogait és kötelességeit a Kjt. 19.§-a, valamint az Nkt. 62-63.§-a 

rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok heti munkaideje kötött 

munkaidőből és a fennmaradó részből áll. A pedagógus napi munkarendjét – a 

tantárgyfelosztás alapján készült – órarendhez igazodva az igazgató állapítja meg. A 

helyettesítés rendjét az igazgatóhelyettesek határozzák meg, figyelembe véve a működés 

zavartalanságát. A helyettesítés rendjét az órarendben is jelölni kell.  

 

 A pedagógus munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az 

iskolában. 

 Betegsége esetén munkaidejének megkezdése előtt legalább 45 perccel köteles 

vezetőjét tájékoztatni. 

 A helyettesítő nevelő az ügyeletet is el kell, hogy lássa.  

 

1.4 Egyéb munkarend 

 

 A téli, tavaszi szünetekben, egyéb tanítás nélküli munkanapokon napközi-

otthoni ügyeletet biztosítunk 8
00

 - 17
00

 óra között.  

 A szülői értekezletek és fogadóórák rendje: 

 Évente három alkalommal tartunk szülői értekezletet. Szükség esetén az 

osztályfőnök rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatása 

érdekében, melyre meghívja az osztályában tanító szaktanárokat, napközis 

nevelőket, az igazgatóságot. 

 Évente két alkalommal teljes körű fogadóórát tart a nevelőtestület délutáni 

időpontban. Ezen kívül minden pedagógusnak van hetente egy egyéni 

fogadóórája, melyet a tájékoztató füzetben fel kell tüntetni. 

 

1.5 Az iskolával jogviszonyban nem állók belépésének, benntartózkodásának rendje 

 

 A Házirend szabályozza ezt a kérdést részleten. 

 

 a szülő, vagy más külső személy az intézményben tartózkodhat mindaddig, 

amíg az iskola működését nem zavarja, valamint nem veszélyezteti a nevelő–

oktató munka feltételeit. 

 figyelembe veszi a gyermekek védelmét 

 nem károsítja az intézmény vagyonát. 

 

2. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása 

esetén a helyettesítés rendje 
 

A 2/2013. (I. 15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 1/2013. (I. 2.) KLIKE utasítás módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 15.§ (3) bekezdése alapján az intézményvezetőt 

kinevezett/megbízott helyettese, távolléte vagy akadályoztatása, illetve a vezető-helyettesi 

tisztség betöltetlensége esetén, az intézmény belső szabályzatában (SzMSz) kijelölt személy 

(ügyrendi helyettes), ennek hiányában a XV. kerületi tankerületi igazgató által megbízott 

közalkalmazott helyettesíti.  
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A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, 

vagy helyetteseinek távolléte esetén a vezetői és vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

 Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedések megtételében tartósan 

akadályoztatva van (betegség, egyéb távollét), általános helyettese teljes jogkörben látja el a 

vezetői feladatokat. 

 Amennyiben az igazgatóhelyettesek akadályoztatva vannak vezető helyettesi 

feladataik ellátásában, úgy azt az írásban megbízott évfolyam- vagy munkaközösség-

vezetőnek kell elvégeznie. 

 

2.1 A vezető, illetve a vezető helyettesek helyettesítésére vonatkozó további előírások 

 

 A helyettesítők csak a napi, biztonságos, zökkenőmentes működésre vonatkozó 

döntéseket hozhatnak. 

 A helyettesítők csak olyan ügyekben járhatnak el, melyek halaszthatatlanok, gyors 

intézkedéseket igényelnek, melyre írásban felhatalmazást kapott. 

 A helyettesítők a kizárólag vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthetnek. 

 

3. A nevelő-oktató munka ellenőrzési rendje 

 Az intézmény ellenőrzése: a) pedagógiai-szakmai 

     b) törvényességi 

     c) hatósági  

 Az a) pontban meghatározott ellenőrzés alkalmával legalább 7 nappal előtte egyeztetés 

kezdődik az intézmény vezetője és az ellenőrzést végző között, melynek során megállapodnak 

az ellenőrzés időtartamában, formájában, módszereiben, és abban, hogy az ellenőrzött milyen 

módon nyilváníthat véleményt az ellenőrzés megállapításairól. A megállapítás eredményeit a 

honlapon – a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével – meg kell 

jelentetni. 

 A b) pont szerinti ellenőrzés alkalmával is hasonló az eljárásrend, kivéve az 

egyeztetési kötelezettséget. 

 A pedagógiai-szakmai ellenőrzésre minden intézményre 5 évenként kerül sor. Az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést a hivatal szervezi a kormányhivatal 

közreműködésével. Ennek célja: a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok 

szerinti ellenőrzése, értékelése a minőség javítása érdekében. 

 Az illetékes kormányhivatal a hatósági ellenőrzések keretében a következőket 

vizsgálja: 

- egyenlő bánásmód követelménye 

- a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása 

- osztály- csoportlétszám, tanuló balesetvédelem, a tanuló óraterhelése 

- a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti) megszervezése, lebonyolítása 

- alkalmazási feltételek, kötelező tanügyi nyilvántartások vezetése, valódisága 

- a kötelező eszközök, felszerelések megléte 

- a köznevelési feladatok ingyenessége, a tankönyvek és más tanulói felszerelések 

biztosítása. 

 Ezen kívül iskolánkban belső ellenőrzést is folytatunk. 

 A belső ellenőrzés rendjét a munkaköri leírások határozzák meg, valamint az 

iskolavezetőség éves ellenőrzési terve, mely része az iskola munkatervének. A belső 

ellenőrzésről feljegyzést kell készíteni, melyet 3 évig a személyi anyagban meg kell őrizni. 
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A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdése b) pontja alapján az 

intézmény szabályozni köteles a belső ellenőrzés rendjét.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési- oktatási intézmény valamennyi 

pedagógiai tevékenységére kiterjed. Célja, a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, 

illetve az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, a helyes gyakorlat visszaállítása. 

 

3.1 Az iskola belső ellenőrzési rendje  

 

Óralátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák, ünnepélyek, tanórán kívüli 

foglalkozások, ügyeleti rendszer(ek), tanulói munkák ellenőrzése, nevelőtestületi és tanulói 

munkafegyelem, beszámoltatások rendszere, egy-egy tantárgy vizsgálata, tantervi fegyelem 

megtartása, felmérések, évfolyamok vizsgálata, írásbeli dokumentumok, adminisztráció.  

 

 A beszámoltatások a következő fórumok előtt történhetnek: iskolavezetőség, 

tantestület, évfolyam vagy szakmai munkaközösségek. 

 

A belső ellenőrzést segítik a kibővített iskolavezetőség tagjai:  

 évfolyamvezetők, 

 munkaközösség-vezetők, gyermekvédelmi felelős, Közalkalmazotti Tanács 

elnöke  

 munkaközösség-vezetők: javító- és osztályozó vizsgák anyagának összeállítása, 

tanmenetek összeállítása, koordinálása, ellenőrzése, dolgozatok (félévi, év 

végi) megíratása az adott szaknak megfelelően a tanulók körében, 

óralátogatások, pályakezdő vagy új pedagógus beilleszkedésének segítése, 

osztályzatok számának naplóban, tájékoztató füzetben történő egyeztetése, 

tanulókra és pedagógusokra vonatkozóan kitüntetésre javaslat. 
 

Az Nkt. 71.§ (2) bekezdése értelmében a szakmai munkaközösség tagja és vezetője az 

ellenőrzésében akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai 

munkaközösség gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató 

munkájának szakmai segítéséről. 

 

4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje a hagyomány ápolásával 

kapcsolatos feladatok  
 

4.1 Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok  

 

 Iskolánk haladó hagyományainak továbbvitele mind a pedagógusok, mind pedig a 

tanulók feladata kell, hogy legyen, mivel, a hírnév megőrzése, ápolása, fejlesztése csak így 

biztosított. Területei: ünnepélyek, ünnepségek színvonalas tartása (tanévnyitó, tanévzáró, 

Hartyán Arany Könyv átadási ünnepély, Mikulás, karácsony, farsang, Anyák napja, Hartyán 

Nap, Pedagógus Nap, Magyar Kultúra Napja, ballagás, nyitott szombatok, miniszteri 

rendeletben meghatározott nemzeti ünnepek). 

Az ünnepélyek, megemlékezések időpontját az éves munkaterv tartalmazza. A kiemelt 

ünnepélyek szervezése és lebonyolítása a pedagógusok önkéntes jelentkezése alapján történik. 

 

 Nemzeti ünnepeink alkalmából az iskola diákjai műsort adnak iskolatársaiknak, 

pedagógusaiknak, a szülőknek, érdeklődőknek (március 15., október 6., október 23.). Az 
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ünnepélyek és megemlékezések előkészítő munkájában való részvétel minden pedagógus 

kötelessége: 

 Iskolánk a pedagógusok és a tanulók részvételével a következő ünnepségeket tartják: 

 - Tanévnyitó ünnepély 

 - Tanévzáró ünnepély 

 - Hartyán Arany Könyv átadási ünnepély 

 - Ballagás 

 - Pedagógusnapi műsor 

 - Magyar Kultúra Napja 

 - A Föld napja 

 - Egészségnap 

 - Éneklő Ifjúság Hangverseny 

 - Farsang 

 - Mikulás 

 - Karácsony 

 - Év végi színházi előadás 

 - Év végi hangverseny 

 Hagyományőrző sportrendezvényeink: 

 - Hartyán nap 

 - Kihívás napja 

 - Családi sportversenyek 

 Egyéb a szülőkkel és gyermekekkel rendszeresen együtt tartott programjaink: 

 - Családi sportversenyek 

 - Családi vetélkedők 

 - Szüreti mulatság 

 - Kölyök klub 

 

4.2 Jelképek, melyek megkülönböztetnek bennünket 

 

 Iskolazászló  

 Hartyán plakett, melyet a 4 éven át legjobban teljesítő diák(ok) kap(nak) meg 

 Hartyán Aranykönyv, melybe azok a diákok kerülhetnek, akik az adott tanévben 

valamiben legkiemelkedőbbet nyújtottak  

 Az év osztálya kitüntetés 

 Hartyán jelvény (kitűző)  

 egyen póló 

 

5. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

  A tanulók egészségügyi állapotának vizsgálata: 

Az iskolaorvos – a választott gyermekorvossal kötött szerződés értelmében – hetente egy 

alkalommal az intézmény épületében tartózkodik, s a tanulók orvosi ellátásával foglalkozik. 

 

Feladatai közé tartozik: 

 a tanulók fizikai állapotának mérése évente egy alkalommal 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanuló általános orvosi vizsgálata 

 szemészeti vizsgálat évente egy alkalommal 

 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai tisztasági szűrővizsgálata évente 

két alkalommal 
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A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosítanak 

 

5.1 Az iskola-egészségügyi ellátást végzők köre 

 

 iskolaorvos 

 védőnő 

 fogorvos 

 fogászati asszisztens 

 

6. Intézményi védő- óvó előírások 
 

A tanulókkal a tanítási év elején (testnevelés, kémia, fizika, technika, informatika), 

szükség szerint a szakórák, foglalkozások előtt ismertetni kell a következő védő-óvó 

szabályokat: 

 egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

 a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismerete. 

Az ismertetés tényét, idejét az osztály- vagy csoportnaplóban, ellenőrzőben 

dokumentálni kell. 

 

Az intézmény dolgozóinak védelmét a Munkavédelmi Szabályzat, a Tűzvédelmi 

Szabályzat, a Tűzriadó Terv valamint a Bombariadó Terv részletesen szabályozza.  

  

7. Rendkívüli esemény alkalmából szükséges teendők 
 

 A rendkívüli esemény észlelője értesíti a helyiségekben lévő dolgozókat az épület 

azonnali kiürítéséről, majd tájékoztatja az intézmény vezetőjét, vagy helyettesét, aki 

haladéktalanul értesíti: 

 az érintett hatóságokat 

 a fenntartót 

 a szülőket. 

Ezzel egy időben utasítást ad a vészcsengetés megkezdésére (egy hosszú, három rövid 

csengőhang, háromszor egymás után). A szabályzatban foglaltaknak megfelelően 

megkezdődik az épület kiürítése. 

 

Rendkívülinek minősül minden olyan helyzet, esemény, amely a szokásostól igen 

nagymértékben eltér, amely azonnal elrendelt kötelezettségekkel, illetve tilalmakkal, 

korlátozásokkal járó kivételes állapot. 

 

Rendkívüli eseménynek számít: 

 

 a súlyos természeti csapás (villámcsapás, özönvízszerű esőzés, földrengés) 

 a természeti csapásból keletkezett elemi kár (az intézmény műszaki állapotának 

életveszélyessé válása) 

 az intézmény épületében/épületeiben keletkezett tűz  

 bombariadó 

 a közlekedést ellehetetlenítő időjárási körülmény  

 súlyos, tömeges (ÁNTSZ által meghatározott mértékű) járványos megbetegedés 

 túszdráma 
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 háborús fenyegetettség 

 

o Súlyos természeti csapás esetén a tűz és bombariadó tervnek megfelelően 

kell eljárni, amennyiben a fennálló állapotok ezt lehetővé teszik. Ha a 

bombariadó terv alapján az épület nem kiüríthető, a legcélszerűbb 

menekülési útvonalat a gyerekekkel, tanulókkal foglalkozó pedagógus 

állapítja meg. 

o A természeti csapásból keletkezett elemi kár esetén az intézmény vezetője – 

szakértő és a fenntartó bevonásával – állapítja meg, hogy mely 

épületrészekben helyezhetők el a gyerekek. Amíg ez a felmérés elkészül, a 

gyerekek elhelyezése az intézmény biztonságos egységében/egységeiben 

történik. 

o Közlekedést ellehetetlenítő időjárási körülmény esetén – az illetékes 

miniszter, vagy a fenntartó előzetes jóváhagyásával, az intézmény vezetője 

tanítási szünetet rendelhet el. Az így kieső tanítási napokat a KT-ben 

meghatározott módon pótolja. 

o Súlyos, tömeges, járványos megbetegedés esetén az intézmény vezetője 

értesíti az ÁNTSZ-t. Az elvégzendő feladatokat az ÁNTSZ szakemberei 

határozzák meg, melyeket az intézmény vezetőjének a tanulók biztonsága 

érdekében végre kell hajtania. 

o Túszdráma és háborús fenyegetettség esetén a teendőket a mindenkori 

kormányzat határozza meg. 

 

A Büntető Törvénykönyv 270. §-a közveszéllyel fenyegetés bűncselekménynek 

minősíti a bombariadóval járó fenyegetést és 3 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel 

sújtja. Az éves tűz- és munkavédelmi oktatáson, az oktatást végzőknek e tényt a tanulókkal 

ismertetniük kell. Az indokolatlan bombariadó miatt kieső tanítási időt szombati napon kell 

pótolni. 

Az osztályok a tűzriadó esetére kijelölt menekülési útvonalon hagyják el kabátjukkal 

együtt az iskolát. A pedagógusok a napló alapján egyeztetik, ellenőrzik a létszámot. A 

helyiségek ajtaját bezárni tilos, az épületben senki sem maradhat! 

 

8. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 
 

 Iskolánk a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és idejét az igazgatóhelyettesek rögzítik 

külön órarendben, melyen feltüntetik a helyszínt és az időpontot. A foglalkozásokról külön 

naplót kell vezetni. 

 

8.1 A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató 

foglakozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglakozásokra történő 

jelentkezés tanév elején történik, és legalább félévre szól. A felzárkóztató 

foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik 

alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató 

foglalkozásokon – saját érdekükben - kötelező. 
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 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások 

megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) 

minden tanév elején a tantárgyfelosztásban rögzíteni kell. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői 

igényeket - lehetőség szerint - figyelembe kell venni. 

 Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése érdekében évente egy alkalommal munkatervben rögzített 

időpontban osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A 

tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli nap(ok) számát az 

iskola éves munkatervében meg kell határozni. A kirándulás tervezett helyét, 

idejét az osztályfőnöknek az osztályfőnöki munkatervében kell rögzíteni. A 

tanulmányi kirándulásokat felmenő rendszer szerint összeállított terv alapján 

tervezik az osztályfőnökök. A konkrét helyet a tanulók javaslatainak 

meghallgatásával az első szülői értekezleten kell elfogadtatni a szülőkkel, az 

összeghatárral egyetemben. A tanulmányi kirándulás minden tanuló számára 

kötelező. A szülő írásbeli kérésére - indokolt esetben - ez alól felmenthető a 

tanuló. A kirándulással kapcsolatos tudnivalókról (hely, indulási, érkezési idő 

stb.) a szülőt írásban előzetesen tájékoztatni kell az osztályfőnöknek. A 

kiránduláson két felnőtt kísérőt kell biztosítani. 

 Az iskola nevelői, szülői, az intézményvezető előzetes engedélyével a tanulók 

számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

 Az iskola, a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, 

sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek 

megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai 

munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit - és vallásoktatást 

tartanak. Ezen a foglalkozáson való részvétel a tanulók számára választható. A 

tanuló (kiskorú esetén a szülő) dönt arról, hogy az iskola által tartott erkölcstan 

órán, vagy az egyházak által biztosított hittan órán sajátítják el az ismereteket. 

Az iskola ezen foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez 

igazodva. A tanulók hit - és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató 

végzi. 

 

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

rendszeres foglalkozások működnek: 

 

- szakkörök, 

- énekkar, 

- sportórák, 

- felzárkóztató - fejlesztő foglalkozások, 

- tehetségfejlesztő foglakozások, 

- továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

- korrepetálások  

- tanulmányi kirándulások 

- színház-, mozi-, kiállítás-, múzeumlátogatások 

- külföldi tábor (német nemzetiségi tanulók számára) 

- erdei iskolatábor  

- rendkívüli, kihelyezett órák 

- környezeti nevelést elősegítő, külső foglalkozások, órák 

- sport tárgyú események megtekintése 
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8.2 Egyéb tanórán kívüli foglalkozások - szakkörök  

 Az előző tanévben leadott jelentkezés alapján, a tanulók igényeinek és az 

iskola lehetőségeinek figyelembe vételével történik 

 A szakkörvezető munkatervet készít, melyet az intézményvezető-helyettes 

megismer, aláírásával legitimál. 

 Szakkör vezetésével az intézményvezető az iskola pedagógusát vagy külső 

embert bíz meg. 

 A szakkörvezető a szakkör (klub) működéséért pedagógiailag felelős. 

 A szakköri foglalkozásokról naplót kell vezetni, melyet az 

igazgatóhelyettesek havonta ellenőriznek. 

 A szakkörök minimum 10 fővel működnek. 

 Amennyiben a tanuló szakkörre jelentkezett, számára az egész évre 

kötelező.  

 A szakkörök időpontját a délutáni foglalkozások órarendjében rögzíteni 

kell. 

 Egy tanuló tagja lehet bármennyi foglalkozásnak mindaddig, míg ez a 

tanulmányi eredményét hátrányosan nem befolyásolja, illetve a heti 

óraszámába belefér. 

 

8.3 Énekkar  

 Énekkar(ok) működését iskolánk elengedhetetlennek tartja a fiatalok 

érzelmi, esztétikai, közösségi nevelésének és a mindennapos művészeti 

nevelés szempontjából. 

 A tanulók kiválasztását az énektanárok végzik. 

 A kiválasztott tanulók megjelenéséről, szerepléséről a szaktanár és az 

osztályfőnök együttesen gondoskodik. 

 

8.4 Sportfoglalkozások 

 Az egészséges életmódra nevelés érdekében az iskola sportfoglalkozásokat 

tart, melyekre a tanulók jelentkezés alapján kerülnek be. 

 Iskolánkban Diáksport Egyesület működik, melynek foglalkozásain, 

versenyein a tanulók részt vehetnek. 

 Tanulóink joga a sportegyesületi tagság, edzés, versenyzés. Ehhez azonban 

a szülők írásos beleegyezését kérjük minden tanév szeptemberében. 

 A sportfoglalkozásokon a tanulók csak felelős személy felügyelete és 

irányítása alatt vehetnek részt. 

 A foglalkozások a tornateremben - jó idő esetén -, a szabadban tarthatók.  

 

8.4.1 A mindennapos testedzés formái 

 szakóra 

 DSE sportcsoportjai 

 egyesületi leigazolt tagság 

 

o A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksport egyesület keretében kell 

megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.  

o Az iskolai diáksport egyesület diákönkormányzatként működik, melynek munkáját a 

DSE elnöke által megbízott testnevelő tanárok segítik. 

o Az iskolai diáksport egyesület foglalkozásait az iskolai munkatervbe is be kell 

jegyezni. 
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o A délutáni sportfoglalkozásokon való részvételhez az iskola az alábbiakat biztosítja: 

 - őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem  

 - a téli időszakban: a tornaterem használatát.  

 

A tanulókat - a testnevelés foglalkozás ideje alatt – a tanár egyik helyen sem hagyhatja 

magára! 

 

8.5 Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, korrepetálások 

 

 A felzárkóztató foglalkozásokon a tanulók részvétele a szaktanár 

javaslatára kötelező. 

 A foglalkozás helyét, idejét, tárgyát rögzíteni kell, a tájékoztató füzetbe be 

kell írni, valamint a honlapon meg kell jelentetni a szülők teljes körű 

tájékoztatása érdekében. 

 Ezen foglalkozás keretében történik a lemaradtak (betegség, egyéb ok) 

felzárkóztatása, a hiányok pótlása. 

 A fejlesztő foglalkozásokra a szakértői bizottságok, vagy nevelési 

tanácsadó javaslata alapján kerülhetnek a tanulók. Ezeket a foglalkozásokat 

csak gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező pedagógusok tarthatják. A 

foglalkozás kötelező a tanulónak, ám a szülő írásos nyilatkozata esetén ettől 

az iskola eltekinthet, amennyiben a gondviselő igazolni tudja, hogy a tanuló 

más helyen teljesíti ez irányú kötelezettségét. A btm-es tanulókkal iskolánk 

fejlesztőpedagógusai, az SNI-sekkel pedig utazó gyógypedagógusok 

foglalkoznak. 

 

8.6 Tehetséggondozás 

 

 A tanulók ismereteinek bővítése, egyéni képességeik továbbfejlesztése céljából 

tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt. 

  

 Formái: 

 versenyekre való felkészítés 

 nyelvvizsgára előkészítő 

 felkészítés a középiskolába 

 

8.7 Versenyek 

 

 Ezeken a fórumokon mérhetik össze a diákok egymással tudásukat iskolán belül és 

kívül. E foglalkozásokon a részvétel – a tanuló számára – önkéntes.  

 

9. A tankönyvellátás rendje 
 

 Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola vezetője a felelős. 

 Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell a felelős dolgozó nevét , aki az adott tanévben 

elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, valamint részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. 

 A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő munkatársakkal az iskola 

igazgatója közvetlenül vagy a tankönyvkiadókon keresztül megállapodást köthet. 

 A (közvetlen) megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 - a felelős dolgozó feladatait 

 - a szükséges határidőket 
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 - a tankönyvterjesztés módját, helyét, idejét 

 - a felelős dolgozó díjazásának módját és mértékét. 

 Az iskola vezetője iskolán kívüli vállalkozóval is megállapodást köthet a 

tankönyvterjesztés lebonyolítására. 

 

9.1 A tankönyvtámogatás megállapításának rendje 

 

 Azok a gyermekek, szülők, akik törvény adta lehetőségüknél fogva ingyenes 

tankönyvellátásra jogosultak (tartósan beteg, három, vagy több gyermek, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény), nyilatkozat kitöltésére kötelezettek. A nyilatkozathoz 

csatolni kell az igazoló okiratok másolatát. Csak a megadott határidőre benyújtott 

nyilatkozatot fogadja el intézményünk, mivel a megrendelés összegéről a fenntartót 

tájékoztatnia kell. 

 

9.2 A tankönyvrendelés menete, a tankönyvek kiosztása 

 

 Az iskola vezetője a tankönyvjegyzék megjelenése után kikéri az SZMK, a DÖK és a 

német kisebbségi önkormányzat véleményét, hogy melyik az a legmagasabb beszerzési ár, 

amely felett tankönyv, illetve segédkönyv kiválasztását nem javasolja a pedagógusoknak. 

 A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján az SZMK, a DÖK és a német 

kisebbségi önkormányzat véleményének figyelembe vételével a szakmai 

munkaközösségek választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. 

 Kiemelt szempont:   

o tartalmában illeszkedjen a PP-hoz és helyi tantervhez 

o legalább egy évig használható legyen, még akkor is, ha nem tartós tankönyvről 

van szó  

o ára elfogadható legyen 

 A pedagógusok minden lehetőséget felhasználnak arra vonatkozóan, hogy 

megismerkedhessenek az új tankönyvpiac által kínált tankönyvekkel (börzék, kiállítások, 

tankönyv bemutatók). 

 A felkért munkatárs a tankönyvjegyzéket a munkaközösségek számára elérhetővé teszi, 

biztosítja, hogy minden pedagógus megismerkedhessen a választékkal. 

 Az iskola vezetője meghatározza a pedagógusok számára a megrendelés leadási 

határidejét. 

 A pedagógusok által leadott megrendelések alapján a tankönyvfelelős összeállítja 

osztályokra lebontva a beárazott megrendelési listát. 

 Az iskola vezetősége leellenőrzi, hogy figyelembe vették-e a pedagógusok a DÖK, 

SZMK, német kisebbségi önkormányzat véleményét, illetve a kiemelt szempontok 

érvényesülését. 

 Jóváhagyás után történik a tényleges megrendelés, melyet a tankönyvfelelős készít és 

juttat el a kiadókhoz valamint a fenntartóhoz. A határidő betartása a tankönyvfelelős 

feladata. 

 A megérkezett tankönyveket a helyben szokásos módon (személyre szabottan) 

szortírozza, majd osztja ki a felelős. 

 Minden átvett tankönyvről a szülő névre szóló számlát kap. 

 A pótrendelés és a visszáruzás az adott évre megadott határidőn belül történhet. 

 Az elszámolást a tankönyvfelelős készíti elő az iskolatitkár bevonásával, s adott határidőre 

megküldi a KLIK-nek. 

 A számlák határidőre történő utalása a KLIK feladata. 
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9.3 A német nemzetiségi – tartós – tankönyvek könyvtári kezelése, értékesítése 

 

Az iskolai könyvtár háromévente pályázat útján, központi támogatással vásárolja meg 

a német nemzetiségi oktatás keretében használt tankönyveket és munkafüzeteket, melyek 

négy tanévig könyvtári állományba kerülnek.  

Ugyancsak ennyi ideig használjuk a könyvtári állományba vett azon tankönyveket is, 

melyek nem munkatankönyvek, így használata több tanéven keresztül lehetséges, mint pl. 

Etika, Technika, Mozgókép- és médiaismeret, Rajz. 

Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a negyedik tanév végén a tanulók a használt 

tankönyveket megvásárolhassák az eredeti ár 40 %-áért. 

 

10. A tanuló által, tanulói jogviszonyával összefüggésben előállított dolog 

értékesítése, hasznosítása  
 

Az Nkt. 46.§ (9), (11) bekezdése szabályozza ezt a területet. Ez alapján: iskolánk 

szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állít 

elő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. Ennek feltétele: az anyagi és egyéb 

feltételeket az intézmény biztosítja.  

Amennyiben a tanuló által előállított dolog értékesítéséből az intézmény bevételre tesz szert, 

úgy a diákot díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a –tizennegyedik életévét be nem 

töltött tanuló esetén szülője egyetértésével –és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. 

A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, 

valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék 

értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az 

értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az 

intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a 

díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a 

kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem 

születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás 

hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra. 

 

11. Az osztályozó-javító és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó 

szabályok 

 
 A vizsgák időpontját és a vizsgabizottságot az intézményvezető jelöli ki.  

 A vizsgákon az elnöki teendőket az intézményvezető vagy a megbízottja 

látja el. 

 A bizottság legalább három tagból áll. 

 A vizsgákon a kérdező szaktanár mellett a bizottság tagjai lehetőleg azonos 

vagy rokon szakos tanárok legyenek. 

 Az adminisztrációs teendők ellátására az intézményvezető jegyzőt bíz meg.  

 Írásbeli vizsgát azokból a tantárgyakból kell tenni, amelyekből a tanterv 

dolgozatok írását határozza meg.   

 Az írásbeli vizsga időtartama 45 maximum 60 perc. Az írásbeli vizsga 

anyagát a szakmai munkaközösség állítja össze. 

 Szóbeli vizsgát az írásbeli dolgozatok kijavítását követően kell megtenni. A 

szóbeli feladat maximális ideje tanulónként 15 perc. 

 Az a tanuló, aki a vizsgázás idején szabálytalanságot követ el, tanulmányait 

csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 
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 A vizsgák nem nyilvánosak. 

 

A javítóvizsgát az oktatási törvény értelmében megismételni tilos! 

 

 Ha a tanuló az osztályozó vizsgán nem jelenik meg, az intézményvezető 

köteles a szülőt erről tájékoztatni és indokolt esetben egy újabb időpontot 

biztosítani. 

 A vizsgákról az erre rendszeresített nyomtatványon jegyzőkönyvet kell 

vezetni, melyet az elnök és a bizottság tagjai írnak alá. 

 A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a bizonyítványba és a 

törzslapra.   

 A záradékot az intézményvezető írja alá. 

 Az a tanuló, aki egy vagy több tantárgyból év végén elégtelen osztályzatot 

kapott, a nevelőtestület döntése értelmében, javítóvizsgát tehet. Szülő 

kérésére – melyet írásban, a bizonyítvány kiosztása előtt tesz - a 

javítóvizsga nem tagadható meg a tanulótól! Ennek eredményes letételével 

folytathatja tanulmányait a magasabb évfolyamon. 

 Osztályozó vizsgát kell tenni azon tanulónak, aki - felmentést kapott az 

iskola látogatása alól, vagy tanulmányi idejének megrövidítését 

engedélyezte az intézmény vezetője, a tantárgy követelményeinek rövidebb 

idő alatti teljesítését engedélyezték, felmentették egyes tantárgyak 

látogatása alól, mulasztás miatt (évi 250 óra felett). 

 

11.1 Felmentések 

 

 Nkt. 55.§ (1-2) bekezdés értelmében az intézményvezető részben vagy egészben 

felmentheti a tanulót a rendszeres, kötelező iskolai foglalkozások látogatása alól, ha a 

tanuló adottságai, sajátos nevelési igénye és helyzete ezt indokolttá teszi.  

 Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett tanuló, az Nkt. 55.§ (3) bekezdés 

értelmében az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által 

meghatározott módon ad számot tudásáról. 
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III. Ügyintézés, iratkezelés 
 

1. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás, képviselet 

szabályai 
 

 Az iskola vezetőségét az igazgató és két igazgatóhelyettes alkotja. Mindhárman 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal és határozott idejű vezetői megbízással 

állnak alkalmazásban a Hartyán Általános Iskolában.  

 Az igazgatót – pályázat útján - a minisztérium nevezi ki határozott időre. 

 Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató 

adja, határozott időre, a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony fenntartása mellett. 

Ilyen megbízást az iskola határozatlan időre kinevezett pedagógusai kaphatnak. Feladat- és 

hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon területekre kiterjednek, melyet 

munkaköri leírásuk tartalmaz. Munkájukat ez alapján, valamint az intézményvezető közvetlen 

irányítása mellett végzik. Az igazgató közvetlen vezető munkatársai az intézményvezetőnek 

tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

 A vezetői megbeszélést az igazgató hívja össze hetente egy alkalommal. Az üléseket 

az igazgató készíti elő és vezeti. Ugyanez vonatkozik a kibővített vezetői értekezletre, melyet 

havonkénti gyakorisággal hív össze. 

 

1.1 Intézményvezető 

 

 Az állami fenntartású köznevelési intézményvezetőjét – így a Hartyán Általános 

Iskoláét is – a nevelőtestület véleményének kikérésével az oktatásért felelős miniszter bízza 

meg öt évre. Megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt.  

Az igazgató felelősséggel tartozik az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 

Átadott munkáltatói jogokat gyakorol a pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

közalkalmazottak tekintetében és dönt minden olyan kérdésben, melyet jogszabály, vagy 

rendelet nem utal más hatáskörbe. Az intézményvezető jogosult - átruházott hatáskörbe vagy 

az operatív vezetés körébe eső- ügyet bármikor magához vonni és abban személyesen dönteni. 

Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

Felel a pedagógiai munka színvonaláért, az ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 

teljesítéséért. Felelősséggel irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, a nevelő – 

oktató munka egészséges és biztonságos működését, gondoskodik a tanulóbalesetek 

megelőzéséről, megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

 Az intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői 

megbízatásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves 

felmérés alapján értékeli. 

 

1.2 Az intézményvezető feladat-, és felelősségi köre 

 

 szervezi és ellenőrzi a Hartyán Általános Iskola feladatainak végrehajtását, biztosítja a 

szakmai követelmények érvényesülését 

 döntésre előkészíti az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden 

olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe 

 előkészíti a nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói döntések iratait 



Hartyán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 28 

 jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, 

előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, házirendet 

 kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét 

 gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a 

köznevelési intézmény közalkalmazottai felett 

 tájékoztatást ad a fenntartónak az iskola tevékenységéről 

 teljesíti a KLIK XV. kerület tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást 

 szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerésére, az operatív 

feladatok irányítása céljából 

 a kiadmányozási jogot a jogszabályban, illetve a KLIK kiadmányozási és helyettesítési 

rendjéről szóló 2/2013. (I. 15.) KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja, 

kiadmányozási jogát az intézmény közalkalmazottjára átruházhatja.   

 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által jóváhagyott létszámkerettel dolgozik 

 havonként jelentést nyújt be a KIK-hez a túlmunkáról, helyettesítésről 

 új belépő dolgozó esetében írásbeli nyilatkozatot ad a KIK-nek az alkalmazást illetően 

 elkészíti a szabadságolási tervet, helyben gondoskodik a nyilvántartásáról és vezetéséről 

 felelős a készpénzelőleg szabályszerű felhasználásért, a felvett pénzösszeg időben történő 

elszámolásáért 

 feladatai közé tartozik a gyermek és felnőtt étkeztetések tekintetében a kedvezmények 

nyilvántartása 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket előkészíti, megszervezi a szakszerű 

végrehajtást, ellenőrzést 

 az intézmény képviseletében eljár a fenntartó, más államigazgatási vagy közhatalmi 

szervek előtt, szakmai kapcsolatokat épít ki 

 gondoskodik a központi és helyi feladatok végrehajtásáról  

 együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervvel (KAT), a szülői szervezettel és 

a DÖK-kel 

 biztosítja a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplését 

 a pedagógiai program alapján gondoskodik a megvalósítás optimális személyi, tárgyi, 

valamint módszertani feltételeiről, szervezéséről 

 megszervezi külső szakmai kapcsolatok kiépítését  

 szakmai feladatai ellátása során kapcsolatot tart a XV. kerületi tankerület munkatársaival 

 az intézmény fenntartása, működtetése kérdésében a GMK-val és a XV. kerületi 

tankerület munkatársaival 

 vezeti és előkészíti a vezetői értekezletet, valamint a kibővített vezetői értekezletet  

 irányítja az intézmény mentálhigiénés tevékenységét, valamint a környezetvédelmi 

munkát 

 ellenőrzi az intézmény gazdaságos működését, figyelemmel kíséri az üzemelés 

folyamatosságát  

 gondoskodik a polgári védelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról (a 

munka- és tűzvédelem terén részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és 

Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza) 

 dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri vagy egyéb vitákban, ha azokat jogszabály 

vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe, kivizsgálja a bejelentéseket és 

panaszokat  
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 képviseli az intézményt külső szervek előtt. A képviseletre meghatározott ügyekben eseti 

vagy állandó megbízást adhat. 

 meghatározza az oktatással-neveléssel kapcsolatos külső-belső kapcsolattartás rendjét  

 felelős az általa szolgáltatott adatok valódiságáért  

 felel a készpénz-kifizetések szabályszerűségéért 

 felelős az intézmény állagának megőrzéséért 

 a vagyon kezelését, rendeltetésszerű használatát a mindenkor érvényben lévő rendelet 

előírása szerint kell biztosítania 

 kialakítja és működteti a belső ellenőrzés rendszerét 

 felel a pedagógus etika betartásáért, betartatásáért 

 a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az 

intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának 

külső szakértővel történő értékelése céljából. 

 

1.3 Az intézményvezető kiadmányozási jogköre 

 

 a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratai 

 a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben 

helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói 

intézkedés 

 a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás 

eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiséghez kapcsolódó 

kötelezettségvállalás 

 az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntések, tájékoztatók, megkeresések, egyéb 

levelek 

 az intézmény szakmai feladat ellátásához kapcsolódó azon döntések, amelyek 

kiadmányozási jogát az elnök vagy a KLIK központi szervezeti egysége, illetve a 

tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn 

 közbenső intézkedések 

 a rendszeres statisztikai jelentések, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratok, a 

központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatások  

 

1.4 Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultsága 

 

 Az intézményvezető a kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK 

kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről 

szóló szabályzata tartalmazza, amelyet, a gazdasági elnökhelyettes által a XV. kerületi 

tankerület személyi állományából, írásban kijelölt személy ellenjegyzése mellett, az alábbiak 

szerint gyakorolja: 

 

 személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint 

 pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai 

együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási 

összeget meg nem haladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében. 
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1.5 Az intézményvezető nyilvánosságot és médiát illető tájékoztatási jogosultsága 

 

 Az intézmény vezetője az iskolát érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével 

kapcsolatban jogosult nyilatkozni.  

 

1.6 Az igazgatónak - a fenntartó által - átadott jogosultságok 

 

 átsorolás aláírása (soros előrelépés esetén) 

 munkáltatói igazolás kiadása 

 szabadság engedélyezése és nyilvántartása 

 felterjesztés jubileumi jutalomra 

 az iskola belső ügyeivel kapcsolatos intézkedések. 

 

1.7 Hatáskörből átruházott jogkörök 

 

A Hartyán Általános Iskola igazgatója – szakmai és átruházott munkáltatói 

felelősségének érvényesülése mellett – a következő hatásköröket ruházza át: 

  

1.) Az igazgatóhelyettesekre tartósan átruházott hatáskörök: 

 szakmai képviselet 

 tanügyigazgatás terén a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokból a 

következőket: beiskolázás, továbbtanulás, statisztika 

 a munka- és tűzvédelmi szervezet - illetőleg felelős tevékenységének irányítását, 

ellenőrzését a felsős igazgatóhelyettesre  

 az intézményigazgatás terén a nevelő-oktató munka irányításával, szervezésével 

kapcsolatos feladatok köréből: eseti helyettesítések megállapítása, tanulást segítő 

szabadidős tevékenységek ellenőrzése (szakkörök, korrepetálások) 

 tartós és eseti túlórák számfejtése 

 tanügyigazgatás köréből: törzskönyvek ellenőrzése (tanév elején és végén), naplók (tanév 

elején és végén, közben pedig negyedévente), ellenőrzők (félévente, az értékelést 

megelőzően) 

 oktatás – nevelés terén: óra- és foglalkozáslátogatás 

 

2.) A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősre tartósan átruházott hatáskörök: 

 

 az iskolába járó tanulókkal kapcsolatos eljárás során a képviseletet (Gyámhivatal, 

Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ, önkormányzat), valamint államigazgatási, 

szabálysértési eljárás kezdeményezése  

 

Az igazgató az igazgatóhelyettesek részére további állandó és eseti feladatokat is 

megállapíthat, melyet írásba foglalva határoz meg.  

 

Az igazgató kizárólagos - másra át nem ruházható – hatáskörébe tartozik: 

 

 egyszemélyi felelősség a szakmai és átruházott munkáltatói jogok területén 

 az intézmény teljes képviselete 

 a nevelőtestület vezetése 

 a nevelő-oktató munka koordinálása, ellenőrzése 
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 a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, végrehajtásuk ellenőrzése, 

értékelése 

 belső ellenőrzési terv készítése, végrehajtásának ellenőrzése 

 kapcsolattartás az évfolyam- és munkaközösség-vezetőkkel, közalkalmazotti tanáccsal 

 kapcsolattartás a szülői közösséggel, diákönkormányzattal 

 kapcsolattartás a KLIK XV. kerületi tankerület vezetőjével, munkatársaival, a 

működtetésben résztvevő GMK vezetőivel 

 

1.8 Az intézményvezető általános helyettese   

 

Az igazgató általános helyettese az alsós igazgatóhelyettes. Az intézményvezető tartós 

távolléte esetén (legalább 2 hétig folyamatosan) gyakorolja a kizárólagos jogkörként 

fenntartott hatásköröket is. 

 

1.9 Intézményvezető-helyettesek 
 

 irányítják, szervezik és ellenőrzik a vezetésük alatt álló tagozatok és napközi munkáját, 

szakmai ügyekben képviselik az iskolát. 

 vezetői munkájukat felelősséggel végzik 

 jogszabályok szerint végzik a tanügy-igazgatási feladatokat 

 részt vesznek a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésében  

 

1.10 Az intézményvezető-helyettesek jogállása, feladat- és hatásköre 

 

 szervezik, irányítják és ellenőrzik az iskola pedagógusainak és az oktatás – nevelést segítő 

közalkalmazottak munkáját, végrehajtják az iskolára vonatkozó törvényes 

rendelkezéseket, valamint a szakmai ellenőrzések során kapott iránymutatásokat 

 elemzik és értékelik az iskola szakmai, tárgyi ellátottsági mutatóit 

 adatot szolgáltatnak a statisztikákhoz 

 javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzési tervére vonatkozóan 

 feladataikat a munkaköri leírás szerint végzik 

 együttműködnek külső és belső partnereinkkel  

 tanév elején véleményezik, értékelik a hozzájuk tartozó pedagógusok tanmeneteit, 

munkaterveit, javaslatot tesznek az igazgatónak azok jóváhagyására 

 véleményt alkotnak, javaslatot tesznek az intézmény egészének működését befolyásoló 

személyi és tárgyi körülményeket illetően 

 javaslatot tesznek kitüntetés felterjesztésére- a tantestület azon tagjaira vonatkozóan -, 

akik hozzájuk tartoznak 

 véleményt nyilvánítanak az operatív döntést igénylő egyéb kérdésekről 

 

2. Tájékoztatás a pedagógiai programról 
 

A Hartyán Általános Iskola Pedagógiai Programját az intézmény könyvtárában nyitva 

tartási időben (teljes terjedelmében) és az iskolai honlapon – www.hartyaniskola.hu - lehet 

megtekinteni. 

http://www.hartyaniskola.hu/
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A könyvtár nyitva tartási ideje: 

 

Hétfő 9
45

-15
00

 

Kedd 9
45

-15
00

 

Szerda 9
45

-15
00

 

Csütörtök 9
45

-15
00

 

Péntek 8
00

-12
00

 

 

3. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított és hitelesített 

dokumentumok kezelési rendje 
 

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

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.  

Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban el kell 

helyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:  

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre 

vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói statisztikai adatok. 

 

Az elektronikus úton előállított és a fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével 

és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan 

megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR 

rendszerében tároljuk.  

Kiegészítés: A tanulói adatnyilvántartást (KIR) az ügyviteli alkalmazott az irodájában 

elhelyezett számítógépen végzi. 

 

3.1 Elektronikus küldemények átvétele és elosztása 
 

Az elektronikus levelek felbontását, megnyitását az iskolatitkár – a titoktartási 

kötelezettség megtartása mellett - végzi.  

Az elektronikus levelek elolvasása után az intézményvezető illetve helyettesei az 

iratkezelési szabályzat leírása alapján döntenek az iratokról. Az igazgató, annak távollétében 

az igazgatóhelyettes a küldeményeket szortírozza, és a címzetthez továbbítja. Az elosztást, 

iktatást igénylő iratokat ki kell nyomtatni és kinyomtatott formában kerülnek a címzett 

pedagógushoz, illetve az ügyviteli alkalmazotthoz iktatás céljából. 

 

 

3.2 Elektronikus küldemények nyilvántartása  
 

Az iktatandó iratokhoz, - ha azok az elektronikus levélben mellékletként érkeztek – ki 

kell nyomtatni és az adott irathoz hozzá kell csatolni az elektronikus levél fejlécét, amely 

tartalmazza az e-mail kézbesítési adatait (feladó, címzett, elküldés ideje, tárgy stb.). Az így 

kinyomtatott, és melléklettel ellátott irat az iratkezelési szabályzatban a papíralapú iratokkal 

megegyező eljárásban kell részesíteni.  
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3.3 Az elektronikus iratok hitelesítése, továbbítása, postázása 
 

Elektronikus levél küldése az iskolából bármelyik számítógépről lehetséges. 

Amennyiben iktatást igénylő irat küldése történik – bármelyik számítógépről – úgy azt az 

iratkezelés papíralapú irataira vonatkozó szabályok szerint a fogadott elektronikus postákkal 

megegyező módon iktatni szükséges.  
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IV.  Eljárási szabályok 
 

1. A nevelőtestület  
 

 A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve (Nkt. 70.§ (1)). A nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint a Nkt-ben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben 

döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.   

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus végzettséggel rendelkező 

dolgozója, valamint az intézmény alapfeladatának ellátásában résztvevő munkavállalók:  

- könyvtáros tanár, 

- gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

- pszichológus  

- szabadidő-szervező.  

 

1.1 A nevelőtestület döntési jogköre  

 

 az SzMSz, házirend, pedagógiai program elfogadása 

 az intézmény éves munkatervének elfogadása 

 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 

 a továbbképzési program elfogadása 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozó 

vizsgára bocsátása 

 a tanulók fegyelmi ügyei 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

vélemény 

 jogszabályban meghatározott más ügyek 

 

1.2 Véleménynyilvánítási és javaslattevő jogköre 

 

 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

 véleményét ki kell kérni a külön jogszabályban meghatározott ügyekben 

 

Egy tanév során az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó 

 tanévzáró 

 félévi és év végi osztályozó 

 félévi és év végi beszámoló értekezlet 

 2 alkalommal nevelési  

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a tantestület 33%-a kéri, illetve 

ha azt az igazgató indokoltnak tartja. Határozatképes, ha tagjainak 50%-a +1 fő jelen van. 

Döntéseit, ha erről magasabb jogszabály nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza.  

 Egyes kérdésekben, saját döntése alapján, titkos szavazást is elrendelhet. A 

nevelőtestületi értekezleteken jegyzőkönyv készül, melyet az intézmény ügyviteli dolgozója 

vezet. A mindenkori hitelesítők (2 fő) személyéről a nevelőtestület dönt. A nevelőtestület 

döntései, határozatai iktatásra kerülnek. A döntések, határozatok végrehajtása mindenki számára 

kötelező érvényű. Közzétételének módja Belső szabályzatban meghatározottan történik. 
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1.3 Az iskola nevelőtestülete feladatkörébe tartozó ügyek részleges ellátására létrehozott 

munkacsoportok 

 

A munkacsoport neve Feladat- és hatásköre 

különböző iskolai, kerületi 

versenyek rendezésére, 

lebonyolítására alakult 

Megszervezni, lebonyolítani az adott rendezvényt, versenyt a 

Hartyánhoz méltó módon, színvonalon. Az adott feladat ellátásához 

saját hatáskörben választanak munkatársakat a munkacsoport vezetői a 

pedagógusok közül. 

Műsorok, ünnepélyek 

szervezése lebonyolítására 

alakult 

A műsor összeállítása, betanítása, az adott feladat ellátásához saját 

hatáskörben választanak munkatársakat a munkacsoport vezetői a 

pedagógusok közül. 

Nevelési értekezletek 

szervezése, előadására alakult 

A vezetőség által megbízott kollégák az adott témában szakmai előadást, 

gyakorlati bemutatót állítanak össze, vagy külső előadót kérnek fel. Az 

adott feladat ellátásához saját hatáskörben választanak munkatársakat 

a munkacsoport vezetői a pedagógusok közül. 

Félévi, év végi beszámolók 

összeállítása 

Meghatározott munkatársakkal dolgoznak a vezetők. 

Minőségirányítási csoport Az igazgató bízza meg őket egy-egy feladat ellátására. 

az „Év osztálya” cím 

odaítélésére létrejött bizottság 

A bizottság tagjait a nevelőtestület választja meg egy évre, az elnököt a 

tagok maguk közül jelölik ki. 

Hartyán Aranykönyv Évente választott tagokból álló bizottság, mely dönt a beérkezett 

pályázati anyagok alapján a bekerülendő tanulókról. 

  

 A munkacsoport tagjait, e tisztségükben a nevelőtestület évente újraválasztja, vagy 

megerősíti.  

A munkacsoport vezetői a tevékenység összehangolására, irányítására tagokat választanak, ettől 

egy eltérés van, amikor az igazgató kéri fel és bízza meg őket. 

 

1.4 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával 

megbízott beszámoltatása 
 

 Intézményünk a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozza a nevelőtestület 

feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezéséket.  

 

Nem ruházhatja át jogkörét a következő esetekben:   

    - vezetőválasztás 

    - pedagógiai program elfogadása 

    - SzMSz elfogadása 
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 Intézményünk az alábbiak szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó 

ügyek átruházását, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolását: 

 

Megnevezés 

Jogkör tartalma 

Megbízott 

Beszámolás  

Döntés  Vélemény  

nyilvánítás  

Javaslat 

tétel 

Módja  Ideje  

nevelési – oktatási intézmény éves 

munkatervének elkészítése 
X 

  
igazgató 

írás 

szó 
évente 

a nevelőtestület képviseletében 

eljáró pedagógus kiválasztása 
X 

  
igazgató szó eseti 

jogszabályban meghatározott más 

ügyek 
X 

  
igazgató 

írás 

szó 
eseti 

az egyes pedagógusok külön 

megbízásainak elosztása során 
 

X 
 Mk. és évf. vez. 

+ munkaköz. 
szó év eleje 

a tantárgyfelosztás elfogadása 

előtt 
 

X 
 Mk. és évf. vez. 

+ munkaköz. 
szó év eleje 

más, itt nem szereplő, de 

jogszabályban meghatározott 

esetekben 

 
X 

 Mk. és évf. vez. 

+ munkaköz. írás 

szó 
eseti 

az intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben 
 

X X 
Mk. és évf. vez. 

+ munkaköz. 
írás 

szó 
eseti 

 

2. A szülők közössége 
 

 Az iskolában a szülőknek a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott jogaik 

érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő 

kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (SZMK) 

hozhatnak létre. 

Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

 

Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket 

választják:     - elnök 

      - elnökhelyettes 

      - pénztáros 

 

 Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 

SZMK - elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai SZMK 

vezetősége. Az iskolai SZMK vezetőségének munkájában az osztály szülői munkaközösségek 

elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. 

Az iskolai SZMK - elnöke közvetlenül az intézmény vezetőjével tart kapcsolatot. 

Az iskolai SZMK vezetősége akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50% 

-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az iskolai SZMK vezetőségét az iskola igazgatójának tanévenként legalább két alkalommal 

össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. 

 

2.1 Az iskolai SZMK véleményezési joga  

 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi köznevelési törvényben meghatározott kérdésben 

 tankönyvrendelés SzMSz-ben szabályozott kérdései 
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Egyéb jogköre: 

 

 megválasztja saját tisztségviselőit 

 kialakítja saját működési rendjét 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét 

 képviseli a szülőket jogaik érvényesítésében 

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

SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak 

 javaslattevő joga van: az iskola működésével kapcsolatos kérdésekben, különös tekintettel: 

az iskola irányítását, a vezető személyét, a tanulók nagyobb csoportját, vagy az intézmény 

egészét érintő kérdésekben. 

 

3. A tanulóval szembeni lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás 
 

 A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárás során figyelembe kell venni: 

 A Nemzeti köznevelési törvény 58.§-át 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-61.§-ban foglaltakat, valamint a fegyelmi 

eljárás lefolytatásának szabályaira vonatkozó rendeleteket.   

 

 A fegyelmi eljárás és tárgyalás pedagógiai célokat szolgál! 

 Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi büntetésben 

részesíthető. Az eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha azt a tanuló – kiskorú esetén 

szülő – kéri. 

 A fegyelmi büntetés módozatai:  

o megrovás 

o szigorú megrovás 

o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

o eltiltás az iskolában a tanév folytatásától 

o kizárás az iskolából. 

Az utóbbi két eset tanköteles tanuló esetében csak akkor érvényesíthető, ha a fegyelmi 

vétség rendkívüli, vagy ismétlődő. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni gyermekének. Ha 

ez a szülő kezdeményezésére 15 napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal 7 napon 

belül köteles másik iskolát kijelölni számára. 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. 

 

3.1 A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai 

 

o egyeztető eljárás  

 a kiskorú tanuló szülejének írásbeli értesítése az eljárás 

kezdeményezéséről 

 tájékoztatás az egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a szülő írásban jelzi, ha kéri az eljárás lefolytatását 

 ha nem kéri, vagy az egyeztetés nem járt eredménnyel, fegyelmi 

eljárást kell indítani 

 ha eredménnyel járt az egyeztetés, a megegyezést írásban rögzíteni kell, 

a fegyelmi eljárást 3 hónapra fel kell függeszteni 

o fegyelmi eljárás 

 a tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni (hely, idő, hivatalos 

résztvevők, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításai) 
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 a tanuló, szülő írásbeli értesítése a fegyelmi tárgyalás helyéről, idejéről, 

a résztvevő személyekről, a tanuló terhére rótt kötelezettségszegés 

megjelölésével  

 a tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, majd 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat (a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, tanúvallomás, a 

szemle és a szakértői vélemény) 

 a tárgyaláson a tanuló szülője, törvényes képviselője mindig részt vehet 

 az eljárás során lehetőséget kapnak az érintettek az üggyel kapcsolatos 

tájékozódásra, véleménynyilvánításra, bizonyítási indítványra  

 a fegyelmi határozat kihirdetése szóban (rendelkező rész és indoklás 

ismertetésével), ha az ügy bonyolultsága szükségessé teszi, legfeljebb 8 

nappal elhalasztható 

 a fegyelmi határozatot a kihirdetést követően 7 napon belül meg kell 

küldeni a szülőnek, kivétel ez alól: megrovás, szigorú megrovás és a 

tanuló a határozatot tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri 

és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott 

 az elsőfokú határozat ellen a szülő (tanuló) fellebbezést nyújthat bea 

kézhezvételtől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához 

 a fellebbezés 8 napon belüli továbbítása a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához 

 

4. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló 

eljárásrend 
 

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

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha 

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

intézkedéseket megtegye. 

 

4.1 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek 

megelőzésével kapcsolatosan 

 

 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a Munkabiztonsági Szabályzat, 

valamint a Tűzvédelmi Utasítás és a Tűzriadó Terv rendelkezéseit. 

 A NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

 A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglakozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukkal 

meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét, folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset - megelőzési szabályokat a 

tanulókkal betartatni. 

 Az osztályfőnököknek a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, 

a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnöknek feltétlenül ismertetnie kell 

a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat a tanév megkezdésekor. Ezek a következők 

lehetnek: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályok, 

o a házirend balesetvédelmi előírásai, 
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o a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendők, a menekülési 

útvonal, a menekülés rendje, 

o a tanulók kötelességei a baleset megelőzésével kapcsolatban tanulmányi 

kirándulások, túrák, közhasznú munkavégzés megkezdése előtt, rendkívüli 

események után, 

o a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók 

figyelmét. 

 A pedagógusoknak fel kell hívniuk a tanulók figyelmét a különböző káros szenvedélyek 

(drogok, alkohol, dohányzás) következményeire. A szaktanároknak ezt a témát a tantervi 

programba be kell illeszteni. 

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

vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

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

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, 

hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

 Az iskola vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

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

Munkabiztonsági Szabályzat tartalmazza. 

 Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó stb.) esetén az épület 

kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a Tűzriadó Terv előírásai szerint kell 

elvégezni. A Tűzriadó Tervben meg kell határozni: 

o a rendkívüli esemény jelzésének módját 

o a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét 

o a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés, 

rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság, mentők - értesítése, 

fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése) 

o az iskola helyszínrajzát. 

 

4.2 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 

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

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell 

hívnia 

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

szüntetnie 

- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az 

iskola vezetőjének. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell 

vennie. 

 A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó csak annyit tehet, 

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

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

 Sem pedagógus, sem más közalkalmazott nem dönthet arról, hogy mentőt kell- e hívni a 

gyermekhez. A balesetet azonnal jelenti kell az ügyeletes vezetőnek, aki megteszi a 

szükséges intézkedést. 
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 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola vezetőjének ki kell vizsgálnia. 

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

elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni 

a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 

o A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 

o A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányát az iskola 

őrzi meg, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a 

szülőnek). 

o A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. 

 

4.3 A testi és lelki egészség fejlesztése, viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 

 Részletes kifejtését lásd: pedagógiai program Egészségfejlesztési programjában! 
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V. Belső kapcsolatok 

 

1. A Hartyán Általános Iskola szervezeti felépítése, A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 

formája  
  

Szervezeti felépítés 
 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgató 

 

Igazgatóhelyettes 
(felső tagozat) 

 

 

Igazgatóhelyettes 
(alsó tagozat) 

 

Oktató-nevelő  
munkát közvetlenül  

segítők 

 

DÖK 

 

SZMK 

elnök 
 

KAT 

 

 

Ügyviteli 

dolgozó 

 

 

 

Szakmai munkaközösség-

vezetők 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

Szaktanárok 

 

 

 

Évfolyamvezetők 

 

 

Fejlesztő 

pedagógusok 

 

 

Napközi 

munkaközösség-

vezető 

 
 

 

Tanítók 

 

 

 

Napközis nevelők 

 

 

Pszichológus, 

könyvtáros 

 

 

 

Tanulók 

 
 

 

Tanulók 

 

 

Pszichológus, 

könyvtáros 

 

 

 

Szülők 

 
 

 

Szülők 
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1.1 Az iskola közösségei, a kapcsolattartás rendje 

 

 Az iskola közösségeit az alkalmazottak, a tanulók, szülők, valamint közösségeik 

alkotják. Érdekeiket, jogosítványaikat e szabályzatban foglalt közösségek révén érvényesítik. 

Az intézmény különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató irányításával a 

megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

A kapcsolattartás formái: vezetőségi, kibővített vezetőség, évfolyam- és szakmai 

munkaközösségi értekezletek, nyílt napok, bemutatóórák, megbeszélések. 

 

Az alkalmazottak tájékoztatásának formái: 

 Az igazgató a döntésekről, határozatokról az alkalmazotti kört értekezlet, 

megbeszélés, körözvény, vagy a névre szóló, fakkban elhelyezett értesítő útján tájékoztatja. 

 

1.2 Alkalmazotti közösség 

 

 Az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók összessége. Jogaikat, 

juttatásaikat, érdekérvényesítési lehetőségeiket magasabb jogszabályok – munka 

törvénykönyve, közalkalmazotti törvény, az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek – e 

szabályzat, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza. 

 Az iskola pedagógus munkatársait, és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

közalkalmazottakat, iskolatitkárt, rendszergazdát, szabadidő-szervezőt, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőst a KLIK elnöke, egyéb technikai munkatársait pedig a Gazdasági 

Működtetési Központ igazgatója alkalmazza és nevezi ki. Munkájukat valamennyien 

munkaköri leírás alapján végzik.  

 

Véleményezési jog illeti meg: 

 

 a Hartyán Általános Iskola igazgatójának határozott idejű megbízásakor véleményét a 

gyakorolhatja. 

 A párhuzamosságok elkerülése érdekében a döntési jogkörrel rendelkező kibővített 

vezetői értekezletre ruházza alábbi jogosítványait: 

 

o a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a dolgozók vezetésben való 

részvételét megállapító szabályaiban az egyetértési jogkörét, 

o a Szervezeti és Működési Szabályzat (valamint kiegészítése és 

módosítása) véleményezését. 

 

Az alkalmazotti értekezletet akkor kell összehívni, ha a véleményezési hatáskörébe 

tartozó ügyekben döntésre kerül sor. Össze kell hívni akkor is, ha az alkalmazotti értekezlet 

összehívását a dolgozók 10 %-a írásban, a napirend megjelölésével kezdeményezi. Az 

alkalmazotti értekezleten felvetett javaslatokra, kérdésekre, problémákra az igazgató, 

hatáskörét meghaladó kérdésekre pedig a KLIK XV. kerületi tankerület igazgatója ad választ. 

Az alkalmazotti értekezleten a dolgozók több mint 5o %-ának jelenléte szükséges. Ez alól 

kivétel az igazgató megbízásával kapcsolatos rendkívüli alkalmazotti értekezlet, amikor is a 

tagok legalább 2/3-ának jelenléte szükséges. Állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza, kivéve az igazgatói megbízással kapcsolatos egyetértési jog gyakorlását, 

amely esetben külön határoz a szavazás módjáról. 
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1.3 A szervezeti egységek megnevezése  

 

Alkalmazottak 

 

 Pedagógusok 

 

 Alsó tagozat tanítói és tanárai 

 Felső tagozat tanárai és tanítói (műveltségi területtel) 

 Napközis nevelők 

 Fejlesztő pedagógusok  

 Könyvtáros tanár 

 Pszichológus 

 

 Ügyviteli dolgozó 

 

 Iskolatitkár 

 

A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak 

 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 Szabadidő-szervező 

 Pedagógiai asszisztens 

 Rendszergazda  

 

Tanulók 

 

 Általános tantervű osztályok 1-8. évfolyam (angol, művészeti és 

természettudományi irányultsággal) 

 Német nemzetiségi osztály 1-8. évfolyam, évfolyamonként egy osztály 

 Sportosztály 1-8. évfolyam, évfolyamonként egy osztály 

 Sávos oktatási forma, 1-2. évfolyam tanulóiból, évfolyamonként egy csoport  

 

 Szülők 

 

 Osztály szülői munkaközösség 

 Iskolai szülői munkaközösség 

 

 Érdekképviseletek 

 

 Közalkalmazotti tanács 

 Diákönkormányzat 

 Szülők képviselete 
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1.4 A szervezet felépítése, formája 

 

 Iskolavezetőség (igazgató, igazgatóhelyettesek) 

 Kibővített vezetőség (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, 

évfolyamvezetők, közalkalmazotti tanács elnöke) 

 Nevelőtestület (pedagógusok, könyvtáros tanár, pszichológus, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező) 

o Szakmai munkaközösségek (természettudomány, társadalomtudomány, 

idegen nyelv, testnevelés, kreatív, napközi, komplex) 

o Alsós munkaközösség (1-2. évfolyam, 3-4. évfolyam)  

o Felsős munkaközösség (5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam) 

 Alkalmazotti közösség (valamennyi közalkalmazott) 

 Szülők közössége 

o Osztály Szülői Munkaközösségek 

o Iskolai Szülői Munkaközösségek 

 Tanulók közössége 

o Osztályok 

o Csoportok  

 Közalkalmazotti Tanács 

 

1.5 A vezetésben részt vevő testületi szervek 

 

1.5.1 Kibővített vezetőség 

 

Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, évfolyamvezetők, 

közalkalmazotti tanács elnöke. A kibővített vezetői értekezlet tagjai az intézmény 

alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben foglalkoztatott fő- és részfoglalkozású 

közalkalmazottai.  

 

A kibővített vezetőség feladat-, döntési, javaslattevő jogköre: 

 

 javaslatot tesz a nevelőtestületnek az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és 

működési szabályzatának, intézményi minőség irányítási programjának, házirendjének és 

egyéb belső szabályzóinak elfogadása, módosítására  

 feladat és jogköre az intézmény egészét érintő szakmai ügyekben állásfoglalás kialakítása, 

javaslat a továbbfejlesztés irányainak meghatározására 

 javaslatot tesz az iskola munka- és feladattervére  

 kezdeményezi a nevelőtestületnél az iskola munka- és feladattervének elfogadását 

 megismeri, véleményezi, majd javaslatot tesz az iskola munkáját összefoglaló elemzések, 

értékelések, beszámolók elfogadására 

 a társadalmi szervezetekkel, az állampolgárokkal és közösségeivel való kapcsolattartás 

elveinek meghatározása 

 javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az intézmény életével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben  

 javaslattal él a közalkalmazottakat érintő fegyelmi felelősségre vonás, minőségi kereset-

kiegészítés vonatkozásában 
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A kibővített vezetőségi értekezletek rendje: 

 

 a kibővített vezetői értekezletet havonta egyszer hívja össze az igazgató 

 összehívható - a napirend megjelölésével- valamely más, az intézmény egészét érintő 

kérdés megvitatására bármely pedagógus kezdeményezésére  

 a kibővített vezetői értekezlet döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

kivéve az intézményvezetői programmal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlását, amelyre 

külön jogszabály vonatkozik 

 a résztvevők – a titoktartási kötelezettség megtartása mellett – kötelesek a nevelőtestületre 

tartozó információkat továbbadni az IMIP-ben meghatározott információs úton a hozzájuk 

rendelt munkatársaknak 

 

1.5.2 Közalkalmazotti tanács 

 

 Az alkalmazotti közösség érdekvédelmi szerve, melyet jogszabályokban 

meghatározott esetekben gyakorol. Élén elnök áll, aki két taggal együtt képviseli az 

intézmény közalkalmazottainak törvény adta jogait. Az igazgató elkészíti a Közalkalmazotti 

Tanács Működési és Szervezeti Szabályzatát, melyet az intézmény dolgozói fogadnak el. A 

KAT elnöke részt vesz a kibővített vezetőségi értekezleteken. Az iskola igazgatójának 

egyeztetési kötelezettsége van a következő területeken:  

 a minőségi kereset kiegészítés odaítélése előtt 

 a tantárgyfelosztáson szereplő oktatással-neveléssel lekötött óraszám 

meghatározásakor 

 célfeladat kitűzése előtt. 

 

2. A vezetők és az iskolai szülői szervezet (SZMK) közötti 

kapcsolattartás rendje 
 

 Az intézményvezető az osztályok SZMK vezetőivel az éves munkatervben 

meghatározott értekezletek alkalmával tartja a kapcsolatot. Ettől eltérő időpontban – a tejes 

közösséget érintő kérdések, vagy iskolai alapdokumentumok véleményezése, beszámolók 

ismertetése alkalmával – is összehívható az iskolai SZMK.  

 

2.1 A vezetők és a szülői szervezet (SZMK) közötti kapcsolattartás formája 

 

 Az iskolai SZMK-t az osztályokból delegált szülők alkotják. 

 Az intézményvezető egy tanítási évben legalább két SZMK értekezletet tart a szülők 

tájékoztatása érdekében, az éves munkatervben meghatározott időben. 

 A szülők kezdeményezésére, a gyerekek, tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésben 

rendkívüli SZMK értekezlet is tartható. Ugyanez vonatkozik a vezető kezdeményezésére 

is.  

 Az iskolai SZMK térítés nélkül használja megbeszélései, rendezvényei lebonyolításakor 

az intézmény helyiségeit. 

 A gyermekek, tanulók ügyeit az intézményben a szülők által megválasztott elnök 

képviseli. Érdemi válaszokat az intézményvezető adhat a felmerült kérdésekre. 

 A szülői értekezletek, és fogadóórák időpontját az éves munkaterv tartalmazza. Erről a 

szülőket tájékoztató füzetben illetve plakáton keresztül értesítjük. 
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2.2 A nevelők és a szülők kapcsolattartásának módja 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

intézményvezető: 

 az iskolai SZMK vezetőségi ülésén,  

 az aulában elhelyezett hirdetőtáblán  

 az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón  

 és a honlapon keresztül tájékoztat.  

 

Az osztályfőnökök: 

 az osztály szülői értekezletén,  

 fogadóórán  

 nyílt napon  

 családlátogatás 

 írásos bejegyzés a tájékoztató füzetbe – útján tájékoztatnak. 

 

A szülői értekezletek, és a fogadóórák idejét a mindenkori iskolai munkaterv tartalmazza. 

 

3. Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának 

rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 
  

A nemzeti köznevelési törvény 71.§-a határozza meg a munkaközösségek 

létrehozásának elveit. 

A munkaközösség akkor szervezhető, ha legalább 5 pedagógus tagja. A szakmai 

munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének 

kikérésével az intézmény vezetője bíz meg legfeljebb 5 évre. Az iskolában maximum 10 

munkaközösség működtethető. 
 

Az intézmény munkaközösségei:  

o természettudomány: matematika, fizika, kémia, biológia 

o társadalomtudomány: magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, 

természetismeret 

o idegen nyelv: német, angol 

o testnevelés, tánc  

o kreatív: rajz, ének, informatika 

o napközi 

o komplex: könyvtár, pszichológia, gyermekvédelem, szabadidő, rendszergazdai 

és pedagógiai asszisztensi tevékenység 

o alsós munkaközösség: 1-2. évfolyam, 3-4. évfolyam  

o felsős munkaközösség: 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam. 
 

Az intézményben a pedagógiai tevékenység körét érintő feladatok megvalósítása 

érdekében munkaközösségek működnek. Egy munkaközösséghez több rokontantárgyat 

tanítók is tartozhatnak.  

A kapcsolattartás a szakmai értekezletek, óralátogatások, konzultációk alkalmával 

valósul meg. 

 Az évfolyam- és szakmai munkaközösségek feladatait az intézmény éves programja és 

pedagógiai programja határozza meg. Ezek alapján készítik el munkatervüket, melyek részei 

az iskolai munkatervnek.  
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Az évfolyam- és munkaközösség-vezetői megbízatás visszavonását a munkaközösség 

tagjai, az évfolyam- és munkaközösség-vezető vagy az igazgató kezdeményezheti. A 

munkaközösség állandó tagjai mellett bekapcsolódhatnak a munkaközösség munkájába az 

alkalmilag egy-egy feladatra szerveződő szakalkalmazottak is. 
 

3.1 Az évfolyam- és szakmai munkaközösségek feladatai 
 

 az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességének elősegítése 

 szakmai eljárások tökéletesítése 

 az egységes követelményrendszer betartásának figyelembe vételével dolgozatok, 

témazáró felmérések, szintfelmérések kidolgozása évfolyam és tantárgyi szinten 

 összehangoltan végzik az iskolai meghatározott méréseket 

 szervezik és lebonyolítják az osztályokkal, csoportokkal a tanórán kívüli 

tevékenységeket, melyek mindenkor a tananyag elmélyítését, megértését szolgálják 

 javaslatot tesznek a továbbképzési terv elkészítésére 

 elősegítik az új és pályakezdő pedagógusok beilleszkedését, szakmai munkáját. 

 összeállítják az osztályozó és javítóvizsgák tételsorait, ezeket értékelik 

 összeállítják a Tankönyvjegyzékből a felhasználásra javasolt tankönyvek listáját 

 

3.2 Az évfolyam- és szakmai munkaközösség-vezetők feladata 

 

 összeállítják – a fent megnevezett dokumentumok alapján – a munkaközösség éves 

programját 

 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készítenek a nevelőtestület és az 

intézményvezető számára a munkaközösség tevékenységéről 

 ellenőrzési tervük alapján ellátják munkaterületük tervező, szervező, irányító, 

ellenőrző teendőit 

 az új módszerek bevezetésével, alkalmazásával elősegítik az intézmény nevelési, 

oktatási elveinek megvalósítását 

 véleményezik, ellenőrzik, javíttatják, majd elfogadásra javasolják a 

munkaközösségükhöz tartozó pedagógusok tanmenetét, munkatervét 

 módszertani, szaktárgyi értekezletet tartanak minden kibővített vezetői értekezlet után, 

ezen kívül szükség szerint  

 bemutatóórákat, foglalkozásokat szerveznek, és koordinálják azokat a többi 

munkaközösséggel 

 képviselik a munkaközösséget intézményen belül és azon kívül 

 óralátogatást végeznek - mellyel a szakmai munka fejlődését szolgálják -, a hozzájuk 

tartozó pedagógusoknál, erről írásos feljegyzést készítenek, melyet az adott 

igazgatóhelyettesnek iktatásra átadnak 

 ellenőrzik évfolyamuk fegyelmét, rendjét, szakmai munkáját, javaslattal élnek a 

jobbítás érdekében 

 figyelemmel kísérik a gyermekvédelmi munkát, az együttműködést az osztályfőnökök 

és a gyermekvédelmi felelős között 

 javaslatot tesznek az évfolyamukhoz, munkaközösségükhöz tartozó pedagógusok 

kitüntetésével, elmarasztalásával kapcsolatban 

 javaslataikkal elősegítik az iskolavezetőség munkáját  
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4. Diákönkormányzat 
 

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik érvényesítésére diákönkormányzatot 

működtetnek, tevékenysége kiterjed a diákokat érintő valamennyi kérdésre. . 

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait, az iskolai diákönkormányzatot segítő 

nevelő érvényesítheti. Véleményezés előtt azonban az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét ki kell kérnie. 

 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkezik. 

 Tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint folytatja. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt, a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével, az igazgató bízza meg. 

  

  Véleményezési jogot gyakorol a következő témákban: 

 az iskolai SzMSz jogszabályban meghatározott rendelkezésinek elfogadása 

előtt 

 a házirend elfogadása előtt 

 

 Véleményezési joga van az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 A DÖK véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő tanár 

képviseli. A diákönkormányzat véleményének megszerzéséről az igazgató gondoskodik az 

előterjesztés időben történő átadásával. Az igazgató a véleményeztetésre kerülő anyagok 

tervezeteinek előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonja, tőlük javaslatot kér.  

  

4.1 Az iskola vezetősége és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formája, rendje 

 

 személyes megbeszélés 

 értekezlet, diákgyűlés, diákközgyűlés 

 írásos tájékoztató, betekintés a diákokat érintő dokumentumokba 

 

A kapcsolattartás során az intézmény vezetője átadja a véleményezési, javaslattételi, 

egyetértési jog gyakorlásához szükséges dokumentumokat. Az értelmezéshez szükséges 

tájékoztatást, felvilágosítást a segítőtanártól kérhet a diákközösség.  

 

 Évente legalább két alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen a 

tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés 

összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, összehívásáért az igazgató felelős. 

 A diákközgyűlés egy év időtartamra a tanulók javaslatai alapján két fő diákképviselőt 

választ. 

 Az intézmény vezetője részt vesz a DÖK megbeszélésein, ahol tájékoztatja a tanulók 

képviselőit a diákokat érintő aktuális feladatokról, kikéri véleményüket a döntések 

meghozatala előtt (PP, SZMSZ, házirend, éves munkaterv). 

 A vezetőség a DÖK javaslatát figyelembe veszi az intézmény működtetése, illetve a 

tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján az SzMSz-ben 

szabályozni kell a tanulók rendszeres tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendjét, a 

kapcsolattartás formáit és a működéshez szükséges feltételrendszer biztosítását. 
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Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

intézményvezető: 

 

 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen (évente 

legalább két alkalommal) 

 az aulában elhelyezett hirdetőtáblán 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon keresztül tájékoztatják a tanulókat. 

 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

 

4.2 A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása 

 

 A diákönkormányzat feladatainak ellátásához az iskola helyiségeit és berendezéseit 

térítésmentesen használhatja, ha az nem ellentétes, vagy nem hátráltatja annak működését. A 

használatot előzetes bejelentés alapján az igazgató engedélyezi. 

 

4.3 Diákönkormányzat vezetője 

 

- koordináló funkciót tölt be a nevelőtestület és a tanulók között 

- részt vesz a szabadidős programok előkészítésében, lebonyolításában 

- tervezi és irányítja - tanulói oldalról - a Házirend összeállítását 

- elősegíti a nyári és erdei táborok szervezését, programtervezetének elkészítését 

 

5. Az iskolai diáksport egyesület, valamint az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás rendje 
 

 Iskolánkban diáksport egyesület működik, mely önálló jogi személyiség. Élén 

választott elnök áll, aki felel a törvényes működésért.  

Mivel a tagok elsősorban a Hartyán Általános Iskola tanulóiból és pedagógusaiból 

kerülnek ki, így a kapcsolattartás biztosított.  

 A Hartyán DSE éves közgyűlésére meghívja a mindenkori igazgatót.  

 Intézményünk – megállapodás alapján – ingyenesen biztosítja a tagoknak a helyiséget 

és az eszközöket.  

 A sportcsoportok indításánál figyelembe veszik az iskola igényeit, kéréseit.  

 A DSE elnöke és az iskola igazgatója között rendszeres a tájékoztatás. Minden tanév 

elején kijelölik az éves munkatervben meghatározott közös célokat és negyedévente 

megbeszélik az aktuális feladatokat. 
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VI. Külső kapcsolatok 
 

1. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai 

szolgáltatókkal, gyermekjóléti központokkal, iskola-egészségügyi 

ellátást biztosító szolgáltatókkal 
 

 A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az 

egyes intézményekkel, szervezetekkel a folyamatos kapcsolatot tartó nevelők neveit az iskola 

éves munkaterve rögzíti. 

A tanuló egészségi állapotának megóvásért az iskola vezetője rendszeres kapcsolatot tart fenn 

a Gyermekorvosi Rendelő Intézettel: 1157 Budapest, Zsókavár u. 42 - 44. és a 

Gyermekfogászati Rendelő Intézettel: 1157 Budapest, Hősök útja 9. Megszervezi a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

 A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Fióka Gyermekjóléti Központtal: 

1152 Budapest, Kolozsvár u. 4/b. A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető-

helyettesek a felelősek. 

 

A kapcsolattartás a következő intézményekre terjed ki: 

 a helyi Nevelési Tanácsadóval (1157 Budapest, Hartyán köz 3.) 

 Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központtal (1155 Budapest Kolozsvár u.4/b) 

 IV.-XV. kerületi ÁNTSZ-szel  

 Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottságokkal 

 Országos Beszédvizsgáló Intézettel 

 gyámhivatallal 

 iskolaorvosokkal 

 iskolafogászattal 

 

2. Az iskola vezetőségének és közösségeinek egyéb külső kapcsolatai 
 

 A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.  

Az eredményes nevelő és oktatómunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn a következő intézményekkel: 

 

 Budapest Főváros Kormányhivatala (1153 Budapest, Bácska u. 14.) 

 Csokonai Művelődési Központ és telephelyeivel  

 pécsi ANK-val 

 a fenntartóval: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10 - 

14.) 

 a XV. kerületi KLIK (1153 Budapest, Sződliget u.14-30.) 

 a helyi Önkormányzati Képviselő Testülettel és Polgármesteri Hivatallal (1153 Budapest, 

Bocskai 1 - 3.), mint működtetővel 

 a Gazdasági és Működtetési Központtal (1158 Budapest, Ady E. u. 31-33.) 

 a Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsággal (1153 Budapest, 

Bocskai u. 1 - 3.)  

 Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály (1153 Budapest, Bocskai 1- 3.) 
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 a megszűnt nevelési központhoz tartozó és más óvodákkal (Hartyán - Árendás, Napsugár 

Összevont, Nádastó park 1- 2.) 

 a helyi oktatási intézményekkel (kerületi óvodák, általános iskolák, középiskolák) 

 obervellachi iskolával 

 Az iskolában tanuló gyermekeket támogató alapítvány kuratóriumával 

 Az alapítvány neve: Hartyán Alapítvány az Iskoláért 

 Az alábbi gyermek - illetve ifjúsági szervezettel: 

 A szervezet neve: Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ 

 Az iskolában tanuló gyermekek sportolási lehetősége érdekében 

 Az egyesület neve: Hartyán Diáksport Egyesület 
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VII. Azok a kérdések, melyeket jogszabály rendelkezése alapján 

készített szabályzatban nem kell szabályozni  
 

1. Az intézmény bélyegzői használatára jogosultak meghatározásának 

köre 

 
 Az intézmény fej- és körbélyegzőjét az intézmény vezetője és az általa megbízott 

személyek használhatják. 

 Alsós igazgatóhelyettes – az intézményvezető távollétében minden hivatalos 

levelezés, ellátmány elszámolásával kapcsolatos gazdasági ügyintézés esetén, 

szakmai levelezés, valamint a tanulókat érintő írásbeli tájékoztatás, jutalmazás, 

fegyelmezés alkalmával. 

 Felsős igazgatóhelyettes – szakmai levelezés és a tanulókat érintő írásbeli 

tájékoztatás, jutalmazás, fegyelmezés alkalmával. 

 Iskolatitkár – tanulói adatszolgáltatással, igazolással kapcsolatos ügyekben, 

hivatalos levelezés esetén. 

 Pedagógus – a tanulókat érintő írásbeli tájékoztatás (törzskönyv, napló, 

bizonyítvány) esetén. 

 

2. Az iskola éves munkaterve 
 

 Elkészítés előtt és azt követően ki kell kérni az alábbi közösségek véleményét:  

 szülői szervezet (SZMK) 

 a tanulókat érintő kérdésekben DÖK 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A tanév rendjét az oktatásért felelős miniszter határozza meg. 

 

2.1 Az iskola éves munkatervében meghatározandók 

 

 A tanítás nélküli munkanapok számát, idejét, felhasználás módját 

 A szünetek időtartamát 

 A nemzeti, és iskolai ünnepek, megemlékezések időpontját 

 A diákközgyűlés idejét 

 A nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

 

 A tanév a mindenkori miniszter által meghatározott időpontban kezdődik, és ér véget. 

 A szorgalmi idő tanévnyitó ünnepéllyel kezdődik, és tanévzáró ünnepéllyel fejeződik 

be. A szorgalmi idő két félévre tagolódik: 

o félév: tanévnyitó ünnepélytől január végéig 

o félév: február elejétől a tanévzáró ünnepélyig tart 

 

 A tanév lezárásához valamennyi tantárgy tantervi követelményének eredményes 

teljesítése kell. Ha ez a feltétel nem áll fent, az intézményvezető a tanítási idő 

meghosszabbításáról rendelkezhet, melyhez ki kell kérni a fenntartó véleményét.  

 A tanítási napokat és a tantárgyak óráit az osztálynaplóban számozni kell. A 

valamilyen okból elmaradt órákat nem lehet számozni. 
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3. Az iskola helyiségeinek használati rendje 
 

Az iskola valamennyi használója köteles a helyiségeket rendeltetésszerűen használni. 

 Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

  - az iskolában lévő tulajdon megóvásáért, védelméért 

  - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

  - a tűz - és balesetvédelem valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 

  - az iskolai SZMSZ -ben és tanulói Házirendben megfogalmazott 

      előírások betartásáért  

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják. Ez alól az iskola vezetője sem adhat felmentést. 

 Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat 

ellenőrzi. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül, 

csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. 

 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni nem lehet. 

 Az iskola helyiségeit - elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási 

szünetekben - külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, 

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

helyiségeit használó külső igénybevevő csak a megállapodás szerinti időben és 

helyiségekben tartózkodhatnak az épületben. 

 

3.1 Az iskola helyiségeinek bérbeadása 

 

Az iskolában mód van a helyiségek bérbeadására. Az iskola helyiségeinek külső 

szervek, magánszemélyek által történő igénybevétele külön díjazás ellenében, terembérleti 

szerződéssel történik, mely a működtetéssel megbízott GMK formanyomtatványa alapján 

készül. A bérleti díj megállapításakor figyelembe kell venni az önkormányzat által kiadott 

jegyzéket. Mindenkor a célszerű, gazdaságos gazdálkodásra kell törekedni, de mindenekelőtt 

az iskola tanulóinak érdekét kell szem előtt tartani. 

Abban az esetben, ha az épületben a bérlő olyan foglalkozást tart, amelyen tanulók 

vehetnek részt, a felügyelet felelőssége – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – őt 

terheli.  

A tornaterem az iskolai foglalkozási időben iskolai célokat szolgál, ezt követően – az 

intézménnyel létesített külön megállapodás alapján - a Hartyán Diáksport Egyesület 

térítésmentesen használhatja a meghatározott időpontokban. 

 

4. A pedagógusok mulasztására vonatkozó rendelkezések 

 A pedagógus munkából való távolmaradását munkaideje kezdete előtt minimum 

45 perccel jelezni köteles az iskolavezetőségnek. 

 

4.1 A pedagógus jogai 

 

 személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, oktatói tevékenységét 

értékeljék, elismerjék 

 a PP alapján az ismereteket, tananyagot, módszereket megválassza 

 a HT alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a 

tankönyveket, segédeszközöket megválassza 

 megfelelő információhoz jusson 
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 gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat, részt vegyen a PP, 

megalkotásában, elfogadásában, értékelésében 

 továbbképzésen gyarapíthassa szakmai tudását 

 az iskolai könyvtáron keresztül hozzájusson a szükséges tankönyvekhez 

 az oktatási jogok biztosához forduljon 

 

4.2 A pedagógus előmeneteli rendszere 

 

 Az Nkt. 64.§ (19 – (9), valamint a 65.§ (1) – (8) alapján. 

 

5. Nem pedagógus közalkalmazottak 
 

 Ügyviteli dolgozó (iskolatitkár) 

 

 Tanügy-igazgatási, adatszolgáltatási, és pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el. 

 

5.1 Az ügyviteli dolgozó feladatköre 

 

 Részt vesz az intézményi adatszolgáltatásban  

 Kezeli a kézi ellátmányt. 

 Határidőre elszámol a felvett pénzekkel.  

 Kezeli a számítógépes programokat, mely az iskola és a KLIK között működik. 

 Vezeti és nyilvántartja a pályázatok pénzügyi elszámolását. 

 Kapcsolatot tart az üzemeltetést végző GMK és KLIK munkatársaival, egyeztet az 

elhasználódott vagyontárgyak selejtezésével, újra beszerzésével kapcsolatos teendők 

miatt. 

 Feladja (megrendeli) a KLIK-hez a közalkalmazottak természetbeni juttatásait. 

 Gondoskodik a természetbeni juttatások dolgozóknak történő kiosztásáról, és annak 

elszámolásáról. 

 Szigorú titoktartási kötelezettsége van a tudomására jutott információkkal 

kapcsolatban. 

 Nyilvántartja a táppénzes lapokat és a kitöltött távollétről szóló nyilatkozatokat, 

melyeket eljuttat a KLIK-hez. 

 Nyilvántartja és vezeti az iskolai szabadságos tömböket. 

 Részt vesz – a KLIK, KIR számára történő – adatszolgáltatásban. 

 

Részletes felelősségi körét, feladatait a Munkaköri leírás tartalmazza. 

 

5.2. A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak 

 

Kiemelt szerepük van a prevencióban, a szociokulturális környezet feltárásában, 

megismerésében, a tanulók alkotó és hasznos szabadidejének megszervezésében, valamint a 

pedagógusok adminisztratív munkájának a segítésében. 

 

5.3 A pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítők alkalmazásának feltételei 

 

 rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel (az erre vonatkozó követelményeket az 

Nkt. 3. számú melléklete tartalmazza) 

 büntetlen előélet 
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5.4 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

Feladata:-  

 az iskolában gyermekvédelmileg nyilvántartott tanulók figyelemmel kísérése 

 preventív intézkedések megtétele 

 az igazolatlanul mulasztó tanulók figyelmeztetése (családlátogatás az 

osztályfőnökkel), szükséges nyomtatványok kitöltése 

 részvétel a védő - óvó intézkedések megírásában - az osztályfőnök felkérésére 

 kapcsolattartás a kerületi Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ, gyámhivatal 

munkatársaival 

 

5.5 Szabadidő-szervező 

 

Feladata: 

 

 Szervezi az iskola szabadidős tevékenységét a tanulók számára. 

 Segíti az iskolai szintű közművelődési jellegű rendezvények, műsorok, versenyek 

lebonyolítását. 

 Rendhagyó órák szervezésével elősegíti a tanórák hatékonyságát. 

 Felelősséggel tartozik a rendezvények tartalmáért, fegyelméért. 

 Szervezi a téli és tavaszi szünet közművelődési programját. 

 Részt vesz az iskola nyári tábori munkájának kulturális előkészítésében, 

megszervezésében. 

 

6. Minőségi kereset kiegészítés odaítélésének feltételei  
 

 Odaítéléséről minden évben a kibővített vezetőségi értekezlet dönt az 

intézményvezető előterjesztése alapján.  

 

Adható havonta, vagy évente két alkalommal a kiemelkedő minőségi (többlet) munkáért. 

 

Pedagógiai, szakmai munka 

 

 A pedagógiai munka tudatos tervezése. 

 Folyamatosan magas szintű nevelő – oktató munka végzése (tanórán, szakkörön, 

felzárkóztató foglalkozáson). 

 Rendszeres készülés a tanórákra, eredményes, differenciált óravezetés, a 

képességek folyamatos fejlesztése. 

 A diákokkal való egyéni, hatékony bánásmód, beilleszkedésük, továbbtanulásuk 

elősegítése – tehetséggondozás, eredményes felzárkóztatás. 

 A nehezen kezelhető gyerekekkel és szüleikkel való eredményes munkakapcsolat 

kialakítása. 

 Kezdeményező készség a nevelő – oktató munka széles területén. 

 A helyi tantervhez illeszkedő tanmenet készítése, az adott tanulócsoport szintjének 

figyelembe vételével. 

 Az osztályfőnök sokrétű, gondoskodó, személyiség fejlesztő iskolai és iskolán 

kívüli tevékenysége. 

 Továbbképzéseken való részvétel, a tapasztalatok átadása. 

 A módszertani kultúra rendszeres fejlesztése. 

 Többletmunka vállalása az iskola szakmai, pedagógiai tevékenysége érdekében. 
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 Füzetek, egyéb írásos munkák pontos, rendszeres javítása. 

 A tanulók eredményes felkészítése különböző szintű versenyekre – 

tehetségfejlesztés. 

 Az ügyeleti munka hatékony, pontos végzése. 

 

Szabadidős tevékenység 

 

 Az iskola hagyományait, hírnevét szolgáló rendezvények szervezése és 

szabadidős-, illetve sporttevékenység szervezésében, lebonyolításában való aktív 

részvétel. 

 Nyári – és erdei iskola – táboroztatásban való részvétel. 

 Kirándulások (a kötelezőn kívül) szervezése. 

 

Adminisztrációs tevékenység 

 

 Pontos, naprakész adminisztráció 

 Naplók (osztály, napközis, szakköri)  

 Tájékoztató füzet 

 Törzskönyv 

 Bizonyítvány 

 Éves statisztikák 

 

Egyéb 

 

 Feleljen meg a pedagógus etika elvárásainak! 

 Két éves közalkalmazotti jogviszony fennállása az intézményben - pályakezdő 

esetében. 

 Az iskoláról kialakult jó vélemény megtartásához minden lehetséges eszközzel 

való hozzájárulás. 

 Az iskola érdekében minőségi változást eredményező tevékenység. 

 Az iskola tárgyi, esztétikai feltételeinek javítása érdekében kifejtett munka. 

 Az iskola működési feltételeit javító rendszeres és sikeres pályázat. 

 Az iskola belső és külső kapcsolatainak erősítése. 

 Példamutatás a munkafegyelem, a kollegákkal való alkotó munkakapcsolat 

területén (munkaközösségben végzett munka). 

 Csak indokolt esetben való hiányzás, pontos munkakezdés. 

 Különböző szintű bemutatóórák, foglalkozások megtartása. 
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1. sz. melléklet 

 

Adatkezelési szabályzat 
 

1. Általános rendelkezés 
 

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 Az adatkezelési szabályzat 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 

 

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.  

 

Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai: 

 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. 

 

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

 A Hartyán Általános Iskola működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az 

intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2013. március 5-i értekezletén 

elfogadta. Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési 

jogát gyakorolta a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, amelyet a legitimációs fejezetben aláírásukkal igazolnak. 
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 Jelen adatkezelési szabályzatot az igazgató hagyta jóvá az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatának mellékleteként. 

 

 Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, 

valamint a könyvtárban. 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 

 

 Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi 

munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

 

 Az adatkezelési szabályzat az igazgató jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

 

 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 az iskolába való jelentkezéstől kezdődően 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. 

 

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. 

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 
 

A nyilvántartott adatok körét az Nkt. 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 

 

 nevét, anyja nevét, 

 születési helyét és idejét, 

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  

 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét,  

 diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget,  

 pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,  

 munkaköre megnevezését,  

 a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

 munkavégzésének helyét,  



Hartyán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 60 

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

 vezetői beosztását,  

 besorolását,  

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

 munkaidejének mértékét,  

 tartós távollétének időtartamát.  

 óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését. 

 

2.1.2 Kezeli a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat 

 

 családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

 állampolgárság; 

 TAJ száma, adóazonosító jele 

 a munkavállalók bankszámlájának száma 

 állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; 

 munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- 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, 

- az 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 járulékok 

 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 

 

 nevét,  

 nemét,  

 születési helyét és idejét,  

 társadalombiztosítási azonosító jelét,  

 oktatási azonosító számát,  

 anyja nevét,  
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 lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

 állampolgárságát,  

 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

 diákigazolványának számát,  

 jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e,  

- tanköteles-e,  

- jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  

 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

 nevelésének, oktatásának helyét,  

 tanulmányai várható befejezésének idejét,  

 évfolyamát. 

 

2.2.2 Kezeli a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat 

 

 a tanuló állampolgársága, 

 állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,  

 nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma; 

 szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma; 

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

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

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok, 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok 

 a tanulói balesetekre vonatkozó adatok, 

 többi adatot az érintett hozzájárulásával. 

 

3. Az adatok továbbításának rendje 
 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

 

Az intézmény alkalmazottainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók 

a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, 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 az Nkt. 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és leggyakoribb esetei az 

alábbiak: 

 

A tanulók adatai továbbíthatók: 

 

 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 
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 tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos 

nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

 a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, a 

szakmai ellenőrzés végzőjének, 

 a diákigazolvány  

- jogszabályban meghatározott,  

- kezelője részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat, 

 a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, középfokú 

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett középfokú intézményhez és 

vissza; 

 az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló 

egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 

 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából. 

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban 

biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 

50%-os étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok 

az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága. 

  

4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása 
 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, az adatkezelési szabályzat 

karbantartásáért az intézmény igazgatója a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább 

szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, és az 

iskolatitkárt hatalmazza meg.  

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

igazgatója személyesen, vagy utasítási jogkörét alkalmazva, illetve saját felelősségével látja 

el. 

 

Az igazgató személyes feladatai: 

 

 a 2.1. és a 2.2 fejezetben meghatározott adatok továbbítása, kezelésének, az adat 

továbbításának rendszeres ellenőrzése 

 a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása 

iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének  

 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. 

 

Igazgatóhelyettesek:  

 a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a pedagógusok és 

tanulók adatainak nyilvántartása és adatainak továbbítása 

 

Iskolatitkár: 

 Adatkezelői feladatkörében felelősséggel tartozik az alábbi körben: 
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 munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó összes adat tárolása, 

nyilvántartása, adatok továbbítása 

 tanulók adatainak kezelése 

 pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak adatainak 

kezelése, továbbítása 

 a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása 

 a tanulói balesetek továbbítása elektronikus formában az Oktatási Hivatalhoz 

 adatok továbbítása 

 

Osztályfőnökök:  

 

 a tanulókkal kapcsolatban az alábbiakat: magatartás, szorgalom és tudás értékelésével 

kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőknek 

 meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles továbbítani az 

iskolatitkárnak 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 

 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, 

tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából közölt adatok 

nyilvántartása és továbbítása 

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 
 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei 

 

 Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja: 

 

 nyomtatott irat,  

 elektronikus adat, 

 elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat, 

 az iskola honlapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 

 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. 

 

5.2 A munkavállalók személyi iratainak vezetése 

 

5.2.1 Személyi iratok 

 

 Személyi irat minden adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása 

alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a munkavállaló személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  
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A személyi iratok köre: 

 a munkavállaló személyi anyaga, 

 a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat, 

 a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl: illetményszámfejtés) 

 a munkavállaló bankszámlájának száma, 

 a munkavállaló saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok. 

 

5.2.2 A személyi iratok tartalma 

 

 közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,  

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,  

 bíróság, vagy más hatóság döntése, 

 jogszabályi rendelkezés. 

 

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre jogosultak köre 

 

 az intézmény vezetője és helyettesei, 

 az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, 

 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (pl: adóellenőr) 

 saját kérésére az érintett munkavállaló. 

 

5.2.4 A személyi iratok védelme 

 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek: 

 az intézmény igazgatója és helyettesei, 

 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 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 

szabályok szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetekben felsoroltakon kívül más 

anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, 

keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben, zárt szekrényben 

kell tárolni. 

 A munkavállaló az adataiban bekövetkezett változásokról 8 napon belül köteles 

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját. 

 A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a 

felelős. Utasításait és a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az 

iskolatitkár végzi. 
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5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése 

 

5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme 

 

A tanulók személyi adatainak kezelői: 

 az intézmény igazgatója és helyettesei, 

 az osztályfőnökök, 

 az iskolatitkár. 

 

Az 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 törlés, stb.) kell tennie. 

 

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 a 2.2 fejezetben felsoroltakon más anyag nem 

tárolható. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokba kell 

őrizni: 

 

 összesített tanulói nyilvántartás, 

 törzskönyvek, 

 bizonyítványok, 

 beírási napló, 

 osztálynaplók, 

 napközis naplók, 

 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 tanuló nyilvántartás tartalma: 

 

 a tanuló neve, osztálya,  

 a tanuló azonosítószáma, 

 születési helye, ideje, anyja neve, telefonszáma, 

 állandó lakcíme, tartózkodási helye. 

 

A nyilvántartást az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-

jéig digitálisan illetve papíralapon készül. 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.  
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Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő 

tárolását biztosítani kell. 

 A tanuló és szülője az adatokban bekövetkezett 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 jelen szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az 

iskola pedagógusai, vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra 

jutott adatok védelméért. A tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag a jelen 

szabályzatban meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A 

személyi adatok bármely más jellegű (telefonon történő, írásos, szóbeli, 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 adataik módosítására 

 

 Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. 

 A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A fent említett személyek jogosultak megismerni, hogy az 

adatkezelés során adataikat kinek, milyen célból 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 illetve az általa megbízott feldolgozó által 

feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről illetve az adatkezeléssel összefüggő tevékenységével, továbbá arról, hogy ki, 

kik és milyen célból kapják meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem 

benyújtásától számított 30 napon belül köteles megadni a tájékoztatást. 

 

5.5.2 Az érintett személyek tiltakozási joga 

 

 Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen ha: 

 

 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény 

kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik 

 a tiltakozás jogának gyakorlását törvény teszi lehetővé. 

 

Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást 

köteles a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálni, s annak 
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eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 

adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvétel és adattovábbítást – 

megszüntetni és 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 – a 

közléstől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

 

5.5.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

 

 Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintettek jogait megsérti, az 

adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak. 
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

A Hartyán Általános Iskola könyvtára 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
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1. Azonosító adatok 
 

A könyvtár neve: Hartyán Általános Iskola könyvtára 

Címe:1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

Elérhetősége: Telefon: 06-1-418-2111/ 109-es mellék www.hartyan.hu konyvtar@hartyan.hu 

 

Létesítésének időpontja: 2011. 

Jogelődök: 1973 - tól Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XV. kerületi Gyermekkönyvtára, 

2000 - től Hartyán Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola könyvtára 

 

2. A könyvtár fenntartása, felügyelete 
 

Fenntartója:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1055 Budapest Szalay u. 10-14.   

Működtető: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 

Felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1055 Budapest Szalay u. 10-14.  

 

A könyvtár működését az iskola igazgatója ellenőrzi és a nevelőtestület javaslatainak 

meghallgatásával irányítja. 

Az iskolai könyvtár szakmai ellenőrzését és értékelését a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ végzi. 

 

3. A könyvtár működését meghatározó jogszabályok, dokumentumok 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 

2. melléklet, 3. melléklet)  

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

és  a köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 

164. §, 165. §, 166. §, 167. § valamint a Felszerelési jegyzék)  

 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról  és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról  

 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről  

 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről  

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 Nemzeti alaptanterv 

 Keret tanterv 

 Helyi tanterv 

 Az iskola pedagógiai programja 

http://www.hartyan.hu/
mailto:konyvtar@hartyan.hu
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4. A könyvtár gazdálkodása 
 

 Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a működtető gondoskodik.  

 A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtár vezetője felelős.  

 A beszerzések pénzügyi iratait a  Gazdasági Működtető Központ  /1158. Budapest, 

Ady Endre u. 31-33./ őrzi. 

A számlák adatait a Szikla integrált könyvtári rendszerben rögzítjük, melyből 

bármilyen szempont alapján visszakereshetők az adatok. 

 

5. A könyvtár tárgyi és személyi feltételei 
 

 Tárgyi feltétel az előírásoknak megfelel. Az iskolai könyvtár az intézmény 

földszintjén helyezkedik el, négy egymásba nyíló helyiséggel. Két helyiség a 

szabadpolcos tanulói kölcsönző részleg, egy helyiség a tankönyvek és a pedagógiai 

állomány szabadpolcos tárolását szolgálja, mely egyben tanári olvasóként is 

funkcionál, a negyedik, a raktár a régi könyvek, a videók, DVD-ék, duplumok és a 

nagy példányszámban beszerzett segédletek szabadpolcos tárolását biztosítja. 

 Öt olvasóasztalnál 30 tanuló ülhet le egyidejűleg. 

 Öt számítógép,TV,DVD- és Video lejátszó biztosítja az Internet  és az elektronikus 

dokumentumok használatát. 

 A feldolgozás, a kölcsönzés és az adatbázisban történő keresés informatikai 

hátterét a Szikla 21 integrált könyvtári rendszer adja. 

A szoftver fejlesztője a NetLib Kft. 1148 Budapest, Örs vezér tere 1. A 

szoftverkövetés, távkarbantartás, adatcsomagok frissítése stb. éves díja kb. 

100 000 Ft. 

 Személyi feltételek: 

o 1 fő főállású könyvtáros, óvónő, népművelő-könyvtáros főiskolai 

végzettséggel 

o 1 fő könyvtári asszisztens heti 10 órában. 

Jelenleg és várhatóan az iskola tanulói létszáma meghaladja az 500 főt,a  

pedagógusok és egyéb alkalmazottak száma a 60 főt. A vonatkozó törvény 

két főállású könyvtárosi státusz biztosítását teszi lehetővé. 

 Kapcsolattartás:  

o a XV. kerület iskolai könyvtáraival 

o A FSZEK XV. kerületi fiókkönyvtáraival 

o A Csokonai Művelődési Központ Dokumentumtár és Információs 

Központjával 

 

6. A könyvtár használatának szabályai 
 

A használati szabályokat részletesen az SZMSZ „A könyvtárhasználat szabályai” c. 

melléklete tartalmazza. 

 

Használói kör: 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, a nevelőtestület tagjai és a technikai dolgozók 

használhatják. A beiratkozás és a könyvtári szolgáltatások igénybe vétele díjtalan. 
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A könyvtárhasználat feltétele:A tanulók az első évfolyamon szülői hozzájárulással 

iratkozhatnak be, mely hozzájárulás a nyolcadik évfolyamig érvényes. 

 

7. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 
 Helyben használat 

 Kölcsönzés 

 Csoportos használat 

 Tájékoztatás 

 

Helyben használat: 

 A könyvtár állományrészei közül csak helyben használhatók a kézikönyvek, a 

muzeális értékű dokumentumok, tanügyi dokumentumok, folyóiratok. 

 

Kölcsönzés: 

 Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma maximum 5 db, mely az első 

évfolyamtól évről-évre folyamatosan növekszik, 1 db-ról a maximumra. 

 Pedagógusok esetében nincs darabszám és határidő korlátozás 

 A tanulók és dolgozók tanulói- ill. munkaviszonyát csak a könyvtári tartozás 

rendezését követően lehet megszüntetni. 

 A kölcsönzés a Szikla programmal történik, A kölcsönzési nyilvántartások csak a 

kölcsönzés tényét rögzítik, a használó aláírásának jogi jelentősége nincs.  

 Kölcsönzési idő 4 hét, melynek meghosszabbítása két alkalommal lehetséges. 

 

Csoportos használat: 

 Az iskola könyvtárosa osztályok, napközis csoportok, a beiskolázási körzetbe 

tartozó két óvoda részére könyvtárhasználati foglalkozást tart.  

 A könyvtáros tanár a tanmenetben tervezett könyvtárhasználatra épülő szakórákat 

előkészíti és közreműködik megtartásában. 

 A könyvtár az olvasást, könyvtárhasználatot népszerűsítő, tanórán kívüli 

foglakozásokat szervez, közreműködik a könyvtárra épülő versenyek, 

rendezvények lebonyolításában. 

 

Tájékoztatás: 

 Technikai referens-szolgálat a könyvtár használati rendjéről 

 Visszakereső tájékoztatás dokumentumra vagy témára 

 Irodalomajánlás 

 Pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatás 

 Tájékoztató más könyvtártípusok szolgáltatásáról 

  

8. A könyvtár nyitva tartása 
 
Heti 25 óra 

 

Hétfő 9
45

-15
00

 

Kedd 9
45

-15
00

 

Szerda 9
45

-15
00

 

Csütörtök 9
45

-15
00

 

Péntek 8
00

-12
00
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9. A könyvtár feladata 
 

„Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai 

programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges 

dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek 

oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti 

egység.” (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) 

 

Az iskolai könyvtár alapfeladata: 

 gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása 

 tájékoztató nyújtása a dokumentumokról és a szolgáltatásokról 

 könyvtárhasználati órák és foglalkozások tartása az intézmény pedagógiai programja 

és könyvtár-pedagógiai programja szerint 

 a könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

 a dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása 

 a tanítás, tanulás során jelentkező tanári, tanulói igények teljesítése 

 

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladata: 

 egyéb foglalkozások tartása 

 a nevelő- oktató munkához szükséges dokumentumok másolása, új ismerethordozók 

előállítása 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása 

 tájékoztató más könyvtárak szolgáltatásairól 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

 közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében 

 iskolatörténeti különgyűjtemény gondozása 

 

10. Gyűjteményszervezés 
 

 Az állomány összetételét az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve határozza 

meg. 

 A gyűjtemény fejlesztése a gyűjtőköri szabályzatban kidolgozott alapelvek szerint 

történik. 

 Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik.  

 A szerzeményezés és a rendszeres apasztás helyes arányával biztosítjuk a gyűjtemény 

információs értékét, használhatóságát. 

 

Az állomány nyilvántartása: 

 A beszerzett dokumentumok állományba vétele a Szikla integrált könyvtári 

rendszerben történik.  

 A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével:  

o a könyveknél az előzéklapon, a verzon, az utolsó tartalmi oldalon és a 

mellékleteken, 

o  a nem nyomtatott dokumentumoknál a tokon és ha lehetséges, magán a 

dokumentumon 
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 A leltárba vett dokumentumok fajtáit a leltári szám előtti betűjellel különböztetjük 

meg: 

o egyedi leltári számmal, betűjel nélkül a szépirodalmi és ismeretterjesztő 

művek. 

o TK betűjellel egyedi leltári számmal a tartós tankönyvek, tankönyvek tanári 

segédletei, térképek, szöveggyűjtemények 

o B betűjellel azok a dokumentumok, melyeket átmeneti időre szerzünk be 

munkafüzetek, brosúrák, tervezési segédletek, tartalmuk alapján gyorsan avuló 

kiadványok, rendelet- és utasításgyűjtemények, pályaválasztási 

dokumentumok, nem tartós kötésű egyéb dokumentumok. 

 

A könyvtár bélyegzője: 

 

Tulajdonbélyegző, szövege: 

 

 

Hartyán Általános Iskola 

________ Lsz.: ………. 

Könyvtára 

 

 Az állomány feltárása: 

 

 a Szikla 21 integrált könyvtári rendszer adatbázisának használatával helyben 

egyidejűleg három felhasználói állomáson biztosított az állományban való keresés 

 távoli eléréssel a XV. kerületi iskolák online katalógusában, a www.szikla.net/xv/ 

címen 

 a Szikla 21 integrált könyvtári rendszert használó könyvtárak közös online 

katalógusában a www.szikla.net címen 

 A könyvtáros által készített irodalomjegyzékkel 

 Gyarapodási jegyzékkel 

 A könyvtáros által készített témakatalógussal 

 Ajánló jegyzékekkel 

 

11. Az állományapasztás 
 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt 

képezi a gyűjteményszervezés folyamatát. 

 

 

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

 tervszerű állományapasztással az elavult és fölös példányok kivonása 

 természetes elhasználódás 

 hiány 

 kifizetett dokumentum 

 

Az elavult dokumentumok selejtezése: 

Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot: 

  ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves 

információkhoz juttatja a tanulókat, 

http://www.szikla.net/xv/
http://www.szikla.net/


Hartyán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 74 

  ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek és 

szabványok már megváltoztak, 

  ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített 

kiadása. 

 ha a tankönyvet átdolgozták 

Helyismereti és muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetők. 

 

A fölösleges dokumentumok kivonása 

Az iskolai könyvtárban fölös példány keletkezik, ha: 

 megváltozik a tanterv 

 változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke 

 változik a tanított idegen nyelv 

 a szaktanár tankönyvet vált 

 csonka, kötethiányos lett a többkötetes dokumentum 

 

Hiány keletkezik, ha a dokumentum: 

 elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült 

 távozó tanulónál maradt 

 az állomány ellenőrzésekor hiányzott 

 eltűnt, megsemmisült vagy használhatatlanná vált 

 a dokumentum behajthatatlan  

 

Kifizetett dokumentum: 

 elveszett, megrongált dokumentum megtérítése a beszerezhetőség árával arányosan 

 használt tankönyv megvásárlása 

 

A törlés folyamata: 

  

 A törlés a Szikla integrált könyvtári rendszerben történik. A kivonásról folyamatos 

számozással selejtezési jegyzéket kell készíteni, mely tartalmazza a törölt 

dokumentum minden adatát, a kivont művek együttes értékét és darabszámát. 

  A selejtezési jegyzékeket a Szikla számítógépes program rögzíti. 

 A kivezetésre vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg a jegyzék 

kinyomtatott példányán. 

 

12. A könyvtári állomány védelme 
 

 Az iskola könyvtárosa felelős a leltárral átvett állományért, a nyilvántartásba vett 

dokumentumok megőrzéséért.  

 Az érvényes jogszabályoknak megfelelően időközönként állományellenőrzést kell 

végezni. Az állományellenőrzés lehet időszaki, soron kívüli, teljes vagy részleges. 

 A könyvtár revízióját az iskolaigazgató rendeli el és biztosítja a személyi és tárgyi 

feltételeket. 

 A kölcsönzés során megrongálódott dokumentumért a kölcsönző anyagi felelősséggel 

tartozik. A kár megtérítése történhet készpénzbefizetéssel, dokumentum pótlásával, és 

egyedi elbírálás alapján egy közel azonos értékű más mű beadásával. 

 A könyvtár kulcsai az intézmény portáján helyezendők el és csak a könyvtár 

dolgozóinak, a takarító személyzetnek, a rendszergazdának (a könyvtárban elhelyezett 

iskolai szervergép karbantartásához) adhatók ki. 
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Az állomány fizikai védelme: 

 A könyvtárban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. 

  A helyiségben tűzoltó készüléket van elhelyezve. 

 . Tűz esetén az oltáshoz víz nem használható.  

 A termekben rendszeresen portalanítani, az állományt a fizikai ártalmaktól (napfény, 

hő) védeni kell. 

  A megfelelő páratartalmat párologtató működtetésével kell biztosítani. 

 A rovarok által megtámadott vagy penészes dokumentumot azonnal el kell különíteni. 

 

13. A szervezeti és működési szabályzat mellékletei: 
 

1. Gyűjtőköri szabályzat 

2. Könyvtárhasználati szabályzat 

3. Munkaköri leírás-könyvtáros, könyvtáros asszisztens 

4. Katalógusszerkesztési szabályzat 

5. Tankönyvtári szabályzat 

 

Záró rendelkezés  

 A szabályzat gondozása a könyvtárvezető feladata, aki köteles a jogszabályok 

változása esetén, továbbá az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges 

módosításokra javaslatot tenni.  

 A szabályzatot az iskola igazgatója a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja.  

 Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. szeptember 1. .napján lép életbe. 

 

 

 

Budapest, 2013. március 4. 

 

Készítette:  

  Garamszegi Zsuzsanna  

 könyvtáros  

 

 

 

 

Jóváhagyta:           

Csörgő Mária 

     igazgató 



Hartyán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

76 

 

Az iskolai könyvtár SzMSz-ének 

1. számú melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hartyán Általános Iskola könyvtár 

Gyűjtőköri szabályzata 
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Az iskola könyvtárosa a gyűjtemény gondozását, a könyvtár állományának alakítását 

az intézmény igazgatójának jóváhagyásával a jelen szabályzat figyelembevételével végzi. 

 

1. A gyűjtőkört meghatározó tényezők 
 

 a nemzeti alaptanterv 

 a kerettanterv 

 az iskola pedagógiai programja 

 a helyi tanterv, tanmenetek 

 az iskola módszertani kultúrája 

 az iskola szociokulturális adottságai 

 az iskolai könyvtár környezete 

 

2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból 
 

Írásos, nyomtatott dokumentumok 

 

 könyv 

 periodika 

 kisnyomtatvány 

 

Audiovizuális ismerethordozók 

 

 képes dokumentumok (dia) 

 hangzó dokumentumok (kazetta, CD) 

 hangos-képes dokumentumok (video, DVD) 

 CD, CD-ROM, Multimédia 

 

3. A gyűjtés terjedelme, szintje 
 

 Az iskolai könyvtár gyűjtőköre alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed. A 

gyűjtést az erős és tudatos válogatásnak kell jellemeznie. 

 

Fő gyűjtőkör 

 

 szaktudományok kézikönyvei, lexikonjai, monográfiai, bibliográfiái, szótárai 

 az iskolai szaktantárgyak legújabb eredményeit összefoglaló művek 

 általános iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek, kézikönyvek 

 több éven keresztül használható tartós tankönyvek 

 a tantervben megjelölt házi olvasmányok, ajánlott irodalom 

 a világirodalom klasszikusainak és a magyar irodalom klasszikusainak 

gyűjteményes munkái 

 a mai magyar irodalomból a kritikailag értékes és pedagógiailag hasznos művek 

 az iskola és a könyvtár működésével kapcsolatos ügyviteli, jogi dokumentumok 

 a német nemzetiségi oktatással kapcsolatos szakirodalom, tanítási segédletek 

 A dyslexias, dysgraphias, dycalculias tanulók oktatását segítő szakirodalom, tanítási 

segédletek 

 az iskolai hagyományok őrzését szolgáló művek 
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 az iskola kiadványai 

 iskolatörténeti dokumentumok 

 könyvtári szakirodalom 

 audiovizuális, multimédiás dokumentumok 

 gyermek-, ifjúsági-, pedagógiai folyóiratok 

 

Mellék gyűjtőkör 

 a nevelőmunkában felhasználható és a tantervi anyag tanításához kapcsolódó 

dokumentumok 

 a tanulók érzelmi életére pozitívan ható értékes irodalom 

 könyvtári propaganda kiadványok 

 hivatali segédkönyvtár dokumentumai 

 

4. Állományrészek 
 
Kézikönyvtári állomány: 

 Gyűjteni kel az általános művelődéshez, az egyes műveltségi területekhez 

szükséges alapdokumentumokat, segédkönyveket, adattárakat, atlaszokat.  

 Az általános tájékozódáshoz szükséges, a gyors informálódást segítő életrajzi 

lexikonokat, adattárakat, általános és idegen nyelvi szótárakat, 

fogalomgyűjteményeket. 

 

Ismeretközlő irodalom: 

 Gyűjteni kell a helyi tantervnek, a tantárgyi programoknak megfeleltetett 

ismeretközlő műveket. A gyűjtés erős válogatással a tudományok minden ágára 

kiterjed. 

 

Szépirodalom: 

 A kötelező olvasmányok legalább 10 példányát szükséges beszerezni.  

 Biztosítani kell az olvasásra ajánlott szépirodalmi művek megfelelő, 3-4 db-os 

példányszámát. 

 Feladat az antológiák, szöveggyűjtemények, iskolai ünnepélyek rendezéséhez, 

műsorok készítéséhez szükséges műsorfüzetek, gyűjteményes kötetek beszerzése. 

Az értékes ifjúsági szépirodalom egy-egy példányban beszerzendő. 

  Gyűjteni kell a nagybetűs, esztétikusan illusztrált mesegyűjteményeket, rövid 

meséket, a Már tudok olvasni típusú könyveket. 

 

Pedagógiai gyűjtemény: 

 Válogatva kell gyűjteni a pedagógiai elméleti és gyakorlati, valamint 

határtudományai alapvető segédkönyveit és a mindennapi pedagógiai gyakorlatot 

segítő szakirodalmat, tantárgymódszertani segédleteket, folyóiratokat, egyéb 

dokumentumokat. 

 A tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait, az iskolával kapcsolatos 

statisztikai és jogi gyűjteményeket, az iskola által választott tankönyvekhez 

kapcsolódó módszertani segédleteket, szöveggyűjteményeket, az iskola 

történetéről szóló dokumentumokat. 

 Gyűjteni kell a pályaválasztással kapcsolatos anyagokat, pályaválasztási 

tanácsadókat, útmutatókat és felvételi követelményeket ismertető kiadványokat. 
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Könyvtári szakirodalom 

 

 Gyűjteni kell a könyvtárszakmai munkához szükséges segédleteket, szabványokat, 

a könyvtárhasználatra nevelés módszertani segédleteit. 

 

Hivatali segédkönyvtár:  

 

 Gyűjteni kell az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével 

kapcsolatos kézikönyveket 

 

Audiovizuális dokumentumok: 

 

 A tananyaghoz kapcsolódó, annak feldolgozását segítő minél szélesebb skálájú 

elektronikus dokumentumok gyűjtése elengedhetetlen. Gyűjteni kell az iskolai 

műsorokhoz felhasználható zenei CD-ket és a szabadidő hasznos eltöltését segítő 

értékes filmeket, a klasszikus irodalmi adaptációkat. 

 

Tankönyvtár: 

 Valamennyi az intézményben használt tankönyv több példányával rendelkeznie 

kell a könyvtárnak ahhoz, hogy a törvényi előírásokat betarthassa, ingyenes 

tankönyvellátásban részesítse a tanév közben érkező tanulókat 

 Biztosítani kell a pedagógusoknak a tanított tantárgyak tankönyveinek egy-egy 

példányát 

 A tankönyvtár különgyűjtemény, melyre a Tankönyvtári szabályzatban foglaltak 

az irányadók 

 

Periodikumok:.  

 Biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjenek néhány, a korosztályuknak 

megfelelő, az ismeretszerzést segítő folyóiratot. 

 Az anyagi lehetőségek függvényében gyűjteni kell a pedagógusok munkáját segítő 

folyóiratok 1-1 példányát valamint a tantárgyakhoz kapcsolódó módszertani 

lapokat. 

 

 

Budapest, 2013. március 4. 

 

 

 

 

Garamszegi Zsuzsanna 

  könyvtáros 
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Az iskolai könyvtár SzMSz-ének 

2. számú melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Hartyán Általános Iskola könyvtár 

Könyvtárhasználati szabályzata 
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1. A könyvtár használói köre 
 

 Az iskolai könyvtárat az az iskola tanulói és dolgozói használhatják.  

 Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan és az adott tanévre szól. 

 A dokumentumok kölcsönzéséhez az első évfolyamon bemutatott szülői 

hozzájárulás szükséges.  

 A könyvtárban csak a könyvtáros jelenlétében tartózkodhat látogató. 

 A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után történhet.  

 A könyvtárhasználat feltétele a könyvtári szabályok és viselkedési normák 

betartása. 

 
2. A könyvtár szolgáltatásai 
 

Helyben használat: 

 

 A könyvtár biztosítja teljes állományának helyben használatát. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók a 

kézikönyvek és a különgyűjtemények közül a régi könyvek, az iskolai 

dokumentumok).  

 Az Internet-szolgáltatást a tanulók és pedagógusok a kölcsönző térben levő 

számítógépeken vehetik igénybe . 

 

Kölcsönzés: 

 

 Dokumentumot kölcsönözni a könyvtár nyitva tartási ideje alatt lehet 

 A könyvtárból csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet 

 A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával, a kölcsönzési 

nyilvántartásban való rögzítést követően szabad kivinni. 

 A kölcsönzés adminisztrálása a Szikla integrált könyvtári rendszerben történik, 

vonalkód hiányában manuális rögzítéssel. 

 , A kölcsönzési nyilvántartások csak a kölcsönzés tényét rögzítik, a használó 

aláírásának jogi jelentősége nincs.  

 Kölcsönözhető dokumentumok száma a felső tagozatban 5 könyv, alsó tagozatban 

az évfolyammal megegyező számú könyv, melybe nem számít bele a kölcsönzött 

tankönyv. 

 Az alkalmazottak ésszerű kereteken belül korlátlan számú könyvet és elektronikus 

dokumentumot kölcsönözhetnek. 

 Kölcsönzési határidő négy hét, mely két alkalommal meghosszabbítható. 

Pedagógusoknak a szükséges idő, maximum egy tanév.  

 Tankönyvek, oktatási segédletek a szükséges időtartamra (legfeljebb egy tanévre) 

kölcsönözhetők. 

 A kézikönyveket a pedagógusok egy-egy tanórára kikölcsönözhetik 

 Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan 

példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni vagy a könyv 

beszerzési árát megtéríteni.  
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 A tanulók és dolgozók tanulói- illetve munkaviszonyát csak a könyvtári tartozás 

rendezését követően lehet megszüntetni. 

 

Csoportos használat: 

 

 Az iskola könyvtárosa osztályok, napközis csoportok, a beiskolázási körzetbe 

tartozó két óvoda részére könyvtárhasználati foglalkozást tart.  

 A könyvtáros tanár a tanmenetben tervezett könyvtárhasználatra épülő szakórákat 

előkészíti és közreműködik megtartásukban. 

 A könyvtár az olvasást, könyvtárhasználatot népszerűsítő, tanórán kívüli 

foglakozásokat szervez, közreműködik a könyvtárra épülő versenyek, 

rendezvények lebonyolításában. 

 Az osztályok, napközis csoportok, szaktanárok a könyvtári nyitva tartása alatt, 

ütemterv szerinti könyvtári szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.    

 

3. Egyéb könyvtári szolgáltatás 
 

 A könyvtáros folyamatosan tájékoztatja a tanulókat és valamennyi 

könyvtárhasználót a dokumentumok tárolásának szabályairól, a dokumentumok 

keresésének módjáról. 

 A könyvtáros, a használó kérésére a gyűjteményben megtalálható 

dokumentumokról a szerzői jogi szabályok betartása mellett másolatot készíthet. 

 Megfelelő hagyományos dokumentumok hiányában a könyvtáros egy-egy témában 

elektronikus összeállítást készít a téma internetes kínálatából. 

 Visszakereső tájékoztatás nyújt egy-egy dokumentumra vagy témára. 

 A könyvtáros irodalomajánlást készít kért vagy választott témában. 

 Pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatást végez. 

 Megismerteti a tanulókat az önálló ismeretszerzés módszereivel. 

 Tájékoztatást nyújt más könyvtártípusok szolgáltatásáról. 

  

 

Budapest, 2013.március 4.   

 

 

Garamszegi Zsuzsanna 

          könyvtáros 
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Az iskolai könyvtár SzMSz-ének 

3. számú melléklete 

 

Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Könyvtáros tanár általános munkaköri leírása 
 

Születéskori neve:     

Született:      

Anyja neve:      

Lakcíme:       
 

Munkakör megnevezése: könyvtáros tanár 

 

Munkáltatója:  KLIK 1055 Szalay utca 10-14. 

Közvetlen felettese:  XY igazgató 

 

 Megbízásáról, felvételéről a fenntartó dönt az iskola igazgatójának meghallgatásával. 

 Köteles munkakezdés előtt negyed órával, korábban megjelenni munkahelyén.  

 Mint tantestületi tag, alkotó módon működik együtt a nevelő-oktató munka 

fejlesztésében. 

 Ismeri és betartja a nevelőtestület által elfogadott iskolai Szervezeti és Működési 

Szabályzatban, a Házirendben és a Pedagógiai Programban foglaltakat. 

 Szigorú titoktartási kötelezettség terheli azon tények, adatok tekintetében, 

amelyek a tanulók iskolán belüli helyzetével, családi jogállásával kapcsolatban 

tudomására jutottak. 

 Személyes adataiban történt változásokat köteles az arra rendszeresített űrlapon 

bejelenteni. 

 Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározottak alapján kell eljárnia. 

 Köteles folyamatosan fejleszteni szakmai és pedagógiai felkészültségét.  

 Az iskola munkájáról, terveiről, eredményeiről, problémáiról csak az igazgató 

engedélyével nyilatkozhat bármely médiának. 

 Mobiltelefont a tanórákon, foglalkozásokon nem tarthat bekapcsolva. 

 A gyermekbalesetet azonnal köteles jelenteni az ügyeletes vezetőnek, ennek 

elmulasztása fegyelmi vétséget von maga után. 
 

Szakmai feladatai: 

 

1. Állománygyarapítás 

 

 Végzi a könyvtári állomány folyamatos és tervszerű gyarapítását. A 

beszerzéseknél konzultál a munkaközösségek vezetőivel (tagjaival), 

figyelembe veszi az iskola vezetésének javaslatait. 

 Felel a gyarapításra biztosított összeg szakszerű felhasználásáért. 
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2. Állományba vétel 

 

 A beszerzett dokumentumokat a könyvtári szabályzatban 

meghatározott módon nyilvántartásba veszi. 

 Vezeti a szükséges ügyviteli dokumentumokat, azokat naprakész 

állapotban tartja. 

 Gondozza a könyvtári állományt, évi rendszerességgel 

állományapasztást végez.  

 

3. Állományvédelem 

 

 Felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért. 

 Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

 Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. 

 A rábízott, leltárral átvett könyvtári állományért anyagi felelősséggel 

is tartozik. 

 Előkészíti és részt vesz az előírások szerinti állományrevízióban 

 

4. Könyvtár pedagógiai munka 

  

 A könyvtár pedagógiai programja alapján szervezi és megtartja a 

könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználati 

foglalkozásokat. 

 A könyvtári dokumentumok lehetséges felhasználásának 

előkészítésével, irodalomkutatással segítséget nyújt a 

könyvtárhasználatra épülő szakórák megtartásához. 

 Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai és 

ténybeli adatszolgáltatást végez. 

 Az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat – nevelési 

értekezlet, évfordulós események, tanulmányi verseny, vetélkedő, stb. 

– ajánlójegyzék összeállításával segíti. 

 Csoportfoglalkozások keretében fogadja a beiskolázási körzetbe 

tartozó óvodás csoportokat. 

 

5. Egyéb feladatok 

 

 A könyvtáros kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a 

munkaközösség vezetőkkel, a szaktanárokkal és az 

óvodapedagógusokkal. 

 Szakmai kapcsolatot tart a helyi (közművelődési, iskolai) 

könyvtárakkal. 

 

6. Munkaidő felosztása 

 

 Heti munkaideje 40 óra. Neveléssel-oktatással lekötött óraszámát 

beosztásától függően az Nkt. szabályozza. A neveléssel- oktatással 

lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását. 

 Nyitva tartás ideje alatt ellátja a kölcsönzést, a tájékoztatást, 

könyvtári foglalkozást tart. 
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 Belső munkálatok során végzi az állománygyarapítást, az állomány 

feltárását a raktári rendezést, az ügyviteli teendőket, irodalomkutatást. 

 Külső tevékenységei: tájékozódás a könyvpiacon, egyéni 

beszerzések, felkészülés a foglalkozásokra, egyéni továbbképzés, 

tapasztalatcsere. 

 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

 

.………………………………… 

         könyvtáros tanár 

 

Budapest, 2013. január 1. 

 

        …………………………………. 

             igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

 

Könyvtári asszisztens munkaköri leírása 
 

Születéskori neve:     

Született:      

Anyja neve:      

Lakcíme:       
 

Munkakör megnevezése: könyvtáros asszisztens 

 

Munkáltatója:  KLIK 1055 Szalay utca 10-14. 

Közvetlen felettese:  XY igazgató 

 

 

 Megbízásáról, felvételéről a fenntartó dönt az iskola igazgatójának meghallgatásával. 

 Heti munkaideje 40 óra. 

 Ismeri és betartja a nevelőtestület által elfogadott iskolai Szervezeti és Működési 

Szabályzatban, a Házirendben és a Pedagógiai Programban foglaltakat. 

 Szigorú titoktartási kötelezettség terheli azon tények, adatok tekintetében, 

amelyek a tanulók iskolán belüli helyzetével, családi jogállásával kapcsolatban 

tudomására jutottak. 

 Személyes adataiban történt változásokat köteles az arra rendszeresített űrlapon 

bejelenteni. 

 Munkáját az okleveles könyvtáros irányítása mellett végzi. 

 Ellátja a meghatározott szabályok szerinti könyvtárkezelési rutinfeladatokat, az 

adminisztratív, és könyvtártechnikai feladatokat. 

 Végzi a raktározási, állományvédelmi és ellenőrzési feladatokat, az állományapasztás 

adminisztratív teendőit. 

 Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározottak alapján kell eljárnia. 

 Az iskola munkájáról, terveiről, eredményeiről, problémáiról csak az igazgató 

engedélyével nyilatkozhat bármely médiának. 

 Mobiltelefont a tanórákon, foglalkozásokon nem tarthat bekapcsolva. 

 A gyermekbalesetet azonnal köteles jelenteni az ügyeletes vezetőnek, ennek 

elmulasztása fegyelmi vétséget von maga után. 
 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

.………………………………… 

              könyvtári asszisztens 

Budapest, 2013. január 3. 

 

        …………………………………. 

             igazgató 
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Az iskolai könyvtár SzMSz-ének 

4. számú melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hartyán Általános Iskola könyvtár 

Katalógusszerkesztési szabályzata 
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1. A katalógus 
 

 A katalógus meghatározott rendszer szerint összeállított jegyzék. 

 A katalógus lehetőséget ad a könyvtár állományának feltárására, számtalan 

szempont alapján történő dokumentumkeresésre 

 A katalógus választ ad arra: hogy egy konkrét dokumentum megtalálható-e a 

könyvtárban, hogy egy szerző mely művei találhatók meg a könyvtárban,hogy 

adott témára, személyre vagy konkrét fogalomra vonatkozóan milyen irodalommal 

rendelkezik a könyvtár, hogy a könyvtár raktározási rendjén belül hol található a 

dokumentum, és milyen szabályok vonatkoznak a használatára 

 
2. Az állományfeltárás eszköze  
 

Könyvtárunk a Szikla 21 integrált könyvtári rendszert használja az állomány 

feltárására 

 

Szikla21 könyvtári rendszer jellemzői: 

 

 Az integrált rendszerben minden könyvtári munkafolyamat gépesítve végezhető 

 Tartalmi és formai feltárás egyszerű- és mélyleíró üzemmódban lehetséges. 

 Szabványos, a hatályos magyar és nemzetközi könyvtári szabványokra és 

jogszabályokra épül 

 Feldolgozható dokumentumtípusok: könyv, audiovizuális és elektronikus 

dokumentumtípusok,aprónyomtatványok, atlasz, folyóirat stb. 

 Keresés a katalógusban: saját hatáskörben kialakítható, bővíthető keresési 

szempontrendszer Negyven keresési szemponttal, ötféle logikai halmazművelet 

végezhető. 

 

3. A feldolgozás jelenlegi helyzete 
 

Könyvtárunk állománya 100%-os mértékben feldolgozott, valamennyi dokumentum 

szerepel a Szikla integrált könyvtári rendszerben 

 

4. A dokumentum leírás szabályai 
 

 A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait 

(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok) 

 A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. 

 A leírás forrása minden esetben az adott dokumentum.  

Az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes 

adatok elhagyása.  

 

5. A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai 
 

 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

 szerzőségi közlés 

 kiadás sorszáma, minősége 

 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

 oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 
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 (sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám) 

 megjegyzések 

 kötés: ár 

 ISBN szám 

 

6.A könyvtárban alkalmazott besorolási adatok 
 

 a besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét, 

 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületi név vagy a mű címe) 

 cím szerinti melléktétel 

 közreműködői melléktétel 

 tárgyi melléktétel 

 

7. Raktári jelzetek 
 

 A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári 

jelzetet rávezetjük a dokumentumra. 

 A szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel (Cutter-szám).  

 A szakirodalmat könyvtári szakjelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést 

biztosítja 

 A Cutter-szám és a raktári szakjelzet főcsoportjai alapján rendezzük el a 

dokumentumokat a szabadpolcokon. 

 

8. Katalógushasználat 
 

 A könyvtárban négy számítógépen áll rendelkezésre A Szikla program kereső 

modulja. 

 Használata nagyon egyszerű, hasonló bármelyik internetes kereső programhoz. 

Egyszerű kereséssel eljuthatunk a keresett könyvhöz egy-egy adat ismeretével: 

cím, szerző, tárgy,kiadó, kiadás éve, sorozat stb. beírásával, majd a találati halmaz 

számtalan szűkítésére van lehetőség. 

 Az adatbázis használatával csoportos könyvtárhasználati foglalkozáson illetve a 

könyvtár nyitva tartási ideje alatt folyamatosan egyénileg is megismertetjük a 

tanulókat. 

 

 

Budapest, 2013. március 4. 

 

Garamszegi Zsuzsanna 

könyvtáros 
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Az iskolai könyvtár SzMSz-ének 

5. számú melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hartyán Általános Iskola könyvtár 
 

TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hartyán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

91 

 

1. A tankönyvtári szabályzatot meghatározó rendeletek 

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

törvény módosításáról 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

2. A tankönyvrendelés folyamata  

Az iskola igazgatója minden év január 25-éig meghatározza az iskolai 

tankönyvellátás rendjét, az abban résztvevő munkatársak kötelességét és felelősségét.  

Minden év január 10-éig meghatározott igénylőlapon a szülők tájékoztatásával 

egyidejűleg felméri  

 hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai 

könyvtárból, 

 hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.  

 kik jogosulnak térítésmentes tankönyvellátásra, 

 várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, azaz normatív 

kedvezményre,  

 kezdeményezi a tankönyvtámogatásának megállapítását a fenntartónál azon 

tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás 

rendszere nem tudja megoldani. 

 az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig 

kell elvégezni. 

 

A felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-áig tájékoztatja 

nevelőtestületet, a szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a 

véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

 

A tankönyvek megrendelése 

 

 A tartós használatra szánt tankönyveket és egyéb taneszközöket az iskola 

tankönyvfelelőse rendeli meg a szaktanárok igénye szerint, és az 

intézményvezetéssel történő egyeztetés alapján, március 31-ig. 

 A tankönyvfelelős felelős a megrendelés határidejének és a költségvetési keretnek 

a betartásáért, valamint a tartós használatra szánt tankönyvek és segédeszközök 

könyvtári nyilvántartásba adásáért. 

 

3. A tankönyvgyűjtemény fejlesztése 

A tankönyvek formai és tartalmi megkülönböztetése 

 munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a 

tankönyvben elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással 

önállóan előállítható feladatlapon kell az előírt feladatot megoldania, 

 

 munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában 

megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített tankönyvvé nyilvánított 

kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv 

tananyagának gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását elősegítse, 
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 könyvhöz kapcsolódó kiadvány: szöveggyűjtemény,feladatgyűjtemény, atlasz, 

feladatlap, hangfelvétel vagy audiovizuális mű, szótár, tananyagelem, 

oktatóprogram, feladatbank és digitális tananyag 

 

 használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az iskola által ingyen, 

vagy térítés ellenében átadott, legalább három hónapon át használt, majd a 

tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv, 

 

 tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem 

tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai 

kivitele fűzött, keménytáblás, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy 

tanéven keresztül használják. 

o A tankönyvtár a könyvtár különgyűjteménye. A Szikla integrált könyvtári 

programban TK betűjelzettel kerülnek nyilvántartásba, statisztikailag, 

formailag elkülönítve az állomány többi részétől, nem számítanak könyvtári 

dokumentumnak, statisztikailag könyvtári gyarapodásként nem tüntethetők 

fel. 

o Egyedi, TK betűjelű leltári számot kapnak az első és ötödik évfolyamon. az 

állam által térítésmentesen biztosított tartós tankönyvek és a 2013-tól 

felmenő rendszerben térítésmentesen biztosított tartós tankönyvek 

o Egyedi leltári szám nélkül, könyvtári pecséttel látjuk el az ingyenes 

tankönyvre jogosultak a tankönyveit, munkatankönyveit. 

o Egyedi, TK betűjelű leltári számot kapnak az állami támogatás 25%-a terhére 

vásárolt tankönyvek. 

o Egyedi, TK betűjelű leltári számot kapnak a vásárolt tanári példányok, a 

tankönyvhöz kapcsolódó kiadványok, egy-egy példányban beszerzett 

tankönyvek. 

 

4. A tankönyvek elhelyezése 
 

 A tankönyvek 2-3 példánya a tanári olvasónak nevezett helyiségben, szabad 

polcon tantárgy és évfolyam szerinti megosztásban helyezhető el. 

 Évfolyamnyi mennyiségű tankönyv elhelyezése a raktárban és zárt 

szekrényekben történik. 

 

5. A kölcsönzés formái, szabályai 
 

 A tartós használatra szánt tankönyvek nyilvántartása és kölcsönzésbe adása az 

iskolai könyvtáron keresztül történik. Lebonyolításáért a könyvtáros tanár felelős. 

 A folyamatosan növekvő kikölcsönözendő tankönyv mennyisége szükségessé 

teszi, hogy a tanév eleji kölcsönzési munkákat megelőző állományba vételbe és a 

kölcsönzés lebonyolításába osztályfőnökök, szaktanárok is részt vegyenek. Ezt a 

tényt A tankönyvellátás rendje c. dokumentumban rögzíteni, a felelősöket 

megnevezni szükséges.  

 A tankönyvek és a kapcsolódó kiadványok átvételét a tanuló, illetve első 

osztályosok esetében a szülő aláírásával köteles igazolni. 

 A tankönyvek kölcsönzési határideje egy tanévre szólóan szeptember 1 - június 

15-ig tart, kivéve a több tanéven keresztül használt tankönyvek, atlaszok. Utóbbiak 

kölcsönzése a használat idejéig tart. 
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 A dokumentumok az iskola tulajdonát képezik. Amennyiben a tankönyv 

visszaadáskor további használatra a kölcsönző hibájából nem alkalmas az alábbi 

arányos ár térítésére kötelezhető a tanuló: 

-1 év használat után a dokumentum beszerzési ára 75%-ának a befizetése, 

-2 év használat után a dokumentum beszerzési ára 50%-ának a befizetése 

-3 év használat után a dokumentum beszerzési ára 25%-ának a befizetése, 

-4 év használat után a dokumentumot 100%-os amortizációval töröljük az 

állományból 

 Ugyanilyen arányú használat és térítés mellett lehetősége van az ingyenes ellátásra 

jogosult tanulónak, hogy használt tankönyvét megvegye. 

 A fenti módokon befolyt összeg kizárólag csak könyvbeszerzésre használható  

 A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása a Szikla integrált könyvtári 

porgrammal történik 

 

6. Selejtezés, törlés módja 
 

 A tartós tankönyvek négy tanévig kölcsönözhetőek. 

 A megrongálódott tankönyveket folyamatosan selejtezni kell. Minden évben 

egyeztetni kell a következő tanévben ingyenes tankönyvre jogosultak körét, a 

térítés mentes ellátásban részesülők és a használt tankönyvet igénylők számát a 

könyvtári példányok számával ,majd ezen adatok alapján  kell megrendelni a 

szükséges könyvtári példányokat . 

 Az ingyenes ellátásra jogosultak könyvtári pecséttel ellátott tankönyvéből annyi 

példányt kell visszagyűjteni, amennyi elegendő a következő tanévre használt 

tankönyvet igénylőknek 

 A megrongálódott, kifizetett vagy a használati idő lejártával leselejtezett tankönyv 

a Szikla programban selejtezési jegyzék készítésével törölhető a 

különgyűjteményből. 

 

 

Budapest, 2013. március 4. 

 

 

 

Garamszegi Zsuzsanna 

könyvtáros 
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3. számú Melléklet 

 

A pedagógus munkájához szükséges informatikai eszközök 

 

 
 Az Nkt. 63.§ (1) i) pontja alapján a pedagógust munkakörével összefüggésben 

megilleti az a jog, hogy az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához 

szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, informatikai eszközöket. 

 A rendelkezésre álló IKT eszközök közül a következőkkel teheti eredményesebbé 

óráit: 

o digitális tananyagok 

o CD, CD-ROM, DVD 

o audio- és videokazetták 

o diafilm 

o oktatócsomagok 

o egyéb interaktív tananyagok 

 

Ezek használatához az iskola rendelkezésre bocsátja: 

o projektor 

o laptop 

o digitális tábla 

o CD, DVD lejátszó 

o televízió 

o videomagnó 

 

A pedagógus munkavégzése során köteles a felhasznált eszközök állagának 

megóvására nagy gondot fordítani. 

Tudatos megrongálódás, megsemmisülés (elveszik) esetén anyagi felelősséggel 

tartozik az eszközökért. 
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4. számú melléklet 

Munkaköri leírásminták  

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők 

 
Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Rendszergazda munkaköri leírása 

 
Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója, munkahelyi vezetője: XY igazgató 

Közvetlen felettese:      XY igazgatóhelyettes 

 

Munkavégzés helye, ideje: 

 

 Heti kötelező munkaideje 40 óra, naponta 8 – 16 óráig tartózkodik az intézményben, 

mely az iskola igényeihez igazodva rugalmasan kezelhető. 

 Munkavégzésének helye Budapest, Hartyán köz 2-4. - általános iskola. 

 

Hivatali titoktartási kötelezettsége van az intézmény belső ügyeire vonatkozóan.  

 

Szükséges iskolai végzettség: középfokú számítástechnikai végzettség 

 

Munkavégzésének célja: a Hartyán Általános Iskola információs rendszerének folyamatos 

üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése. 

 

Munkaköréhez tartozó feladatok, hatáskörök: 

 

 A feladattól függően elvégzi, és részt vesz a szükséges helyzetfelmérő és elemző 

számítástechnikai munkákban, javaslatot tesz a fejlesztésre, selejtezésre vonatkozóan. 

 Javaslatot dolgoz ki, és részt vesz a bevezetendő számítógépes rendszerek 

előkészítésében.  

 A számítástechnikai eszközök beszerzése előtt minimum három cégtől árajánlatot 

szerez be. 

 Véleményezi, a beérkezett árajánlatokat, javaslatot tesz a legmegfelelőbb eszköz 

vásárlására. 

 Szállítók és külső fejlesztők szolgáltatásait véleményezi, a szoftver és hardver 

eszközök alkalmasságára vonatkozóan, közreműködik ezek átadás – átvételében, 

minősíti a tesztelési, próbaüzemelési eredményeket.  

 Részt vesz a szükséges számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzésében. 

 Javaslatot tesz a már meglévő, működő rendszerek szükség szerinti módosítására, 

fejlesztésére.  
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 Jogosultsági és technikai nyilvántartást vezet (gép- szoftvernyilvántartás).  

 Üzemben tartja az informatikai infrastruktúrát. 

 Fenntartja az alkalmazások működési biztonságát, ellátja a kiszolgáló feladatokat. 

 Biztosítja a számítástechnikai, valamint a hálózati eszközök üzemszerű működését. 

 Gondoskodik az adatállományok rendszeres mentéséről, a vírusvédelemről. 

 Otatástechnikusi feladatokat is ellát, mellyel közvetlen vezetője bízza meg.   

 Munkájával hozzájárul a rendezvények sikerességéhez. 

 Ellátja az intézményen belüli mindazon informatikai, oktatástechnikai és egyéb 

munkakörébe tartozó feladatokat, amelyekkel a vezetők megbízzák. 

 Túlmunkát munkahelyi vezetője és közvetlen felettese rendelhet el számára 

 Szorosan és eredményesen együttműködik az informatikát tanító pedagógusokkal, 

kiszolgálja a felmerült, reális igényeket.  

 

Felelősségi kör meghatározása: a munkaköri feladat- és hatáskörben leírtak betartására 

terjed ki. Az információk bizalmas kezelése, a rábízott vagyontárgyak, eszközök védelme. 

 

Felelős: anyagi felelősséggel tartozik a rábízott és általa átvett vagyontárgyakért. 

 

Köteles: 

 a Hartyán Általános Iskola szabályzatait, utasításokat, a munkaköréhez kapcsolódó 

jogszabályokat betartani, felettesei rendelkezéseit – amennyiben azok nem 

törvényellenesek - végrehajtani. 

 az intézmény számítógépeihez tartozó valamennyi jelszót zárt borítékban elhelyezni, 

és a gazdasági irodán letétbe helyezni. (A borítékra rá kell írni a letétbe helyezés 

dátumát és a ragasztás mentén alá kell írni. A borítékot távolléte esetén a következő 

személyek nyithatják fel: XY igazgató, XY igazgatóhelyettes. Nevezettek a jelszót 

harmadik személynek nem adhatják át. A felnyitás tényét és dátumát a borítékon 

rögzíteni, és aláírással igazolni kell!) 

 

Kapcsolattartás: 

Belső – az intézmény pedagógus, gazdasági, ügyviteli és pedagógiai munkát 

közvetlenül segítő közalkalmazottaival. 

Külső – informatikai és számítástechnikai cégek alkalmazottai. 

 

 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

         …………………. 

            rendszergazda 

 

 

 

Budapest, 2012. január 12. 

 

          

             igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Szabadidő-szervező munkaköri leírása 
 
Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

Munkáltatója:   KLIK elnöke 

Munkahelyi vezetője:  XY igazgató 

Közvetlen felettese:   XY igazgatóhelyettes 

 

 Szervezi az iskola szabadidős tevékenységét a tanulóifjúság számára. 

 Segíti az iskolai szintű közművelődési jellegű rendezvények, műsorok, versenyek 

lebonyolítását. 

 Rendhagyó órák szervezésével elősegíti a tanórák hatékonyságát. 

 Rendkívüli esetben (pl.: pedagógushiány, megbetegedés) leadja a tanórát. 

 Előkészíti, szervezi, lebonyolítja az iskola hétvégi nyitvatartási programjait. 

 Felelősséggel tartozik a rendezvények tartalmáért, fegyelméért. 

 Szervezi a téli és tavaszi szünet közművelődési programját. 

 Részt vesz az iskola nyári tábori munkájának kulturális előkészítésében, 

megszervezésében. 

 Kötelezően részt vesz egy nyári táborban. 

 Segíti és szervezi az iskolán kívüli programokat: múzeumlátogatások, színház- és 

hangverseny-látogatások, stb. 

 Ismeretterjesztő és szórakoztató jellegű programokat szervez, melybe bevonja a 

gyerekeket, szülőket. 

 Segíti az iskolai szakkörök, művészeti csoportok munkáját, bemutatkozásuk 

érdekében fórumot szervez. 

 Támogatja a lakóterület kulturális jellegű kezdeményezéseit. 

 Kapcsolatot tart Csokonai Művelődési Központ intézményeivel. 

 Figyelemmel kíséri a közművelődési munka hatékonyságának növelése érdekében 

kiírt pályázatokat és gondoskodik azok közzétételéről, maga is ír pályázatot. 

 A fenti célok megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakít ki: 

- a kerület közművelődési intézményeivel, 

- nagyobb hatáskörű kulturális intézményekkel, 

- lakóterületi sportegyesületekkel. 

 Teljes anyagi felelősséggel tartozik: 

- a vásárolt anyagok és eszközök leltári kezeléséért, 

- az iskolában található vagyon- és berendezési tárgyak megőrzéséért, 

megvédéséért, a rendezvények ideje alatt, 

- gondoskodni köteles a rendezvényeken megfelelő számú 

rendezőgárdáról. 
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 Működteti az iskolarádiót, irányítja a műsorok szervezését, levelezését. Gondoskodik 

a stúdió berendezések védelméről, szakszerű használatáról, a balesetvédelmi előírások 

betartásáról. 

 A tanulók bevonásával szerkeszti az iskolaújságot. 

 Segítséget nyújt az iskolai Diákönkormányzat munkatervének, programjának 

összeállításában. 

 Szoros munkakapcsolatot alakít ki a pszichológussal és a gyermekvédelmi felelőssel. 

 Leltári felelősséggel tartozik saját irodája és a játszószoba felszerelésével 

kapcsolatban. 

 

 

 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

 

…………………………………. 

                  szabadidő-szervező 

 

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

        …………………………………. 

         igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása 
 
Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

Munkáltatója:   KLIK elnöke 

Munkahelyi vezetője:  XY igazgató 

Közvetlen felettese:   XY igazgatóhelyettes 

 

Heti munkaideje:   40 óra 

 

Feladatai:  

 

 Elsődleges feladata, figyelemmel kísérni és elősegíteni a gyermeki jogok érvényesülését 

az intézményben és a családban is.  

 Minden esetben a gyermek érdekeit képviseli, joga és kötelessége a gyermekek jogainak 

sérelme esetén az általa szükségesnek tartott - jogszabályokban, Házirendben rögzített 

lépéseket megtenni. Tevékenysége során követi a titoktartás adta követelményeket.  

 Segíti az intézmény pedagógusainak gyermek - és ifjúságvédelmi munkáját. Tájékoztatást 

ad feladatairól, a közös munka lehetőségeiről, az egyes esetek lehetséges kimeneteléről. 

Folyamatosan érdeklődik a gyermekek, a tanulók magatartása, óvodai, iskolai 

teljesítménye, élethelyzete iránt. Együttműködésre, illetve a hatékonyság érdekében 

egyértelmű kommunikációra, az információáramlás segítésére törekszik a gyermekek, a 

diákok - pedagógusok - családok - jelzőrendszer tagjai között.  

 Részt vesz az iskola pedagógiai programjában és az SZMSZ - ben foglalt gyermekvédelmi 

feladatok végrehajtásában, illetve figyelemmel kíséri és ellenőrzi annak megvalósulását.  

 Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatban megjelenő jogszabályokat, és 

folyamatosan tájékoztatja ezekről a nevelőtestületet.  

 Tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban 

fordulhatnak hozzá, továbbá az iskolán kívül milyen intézményt kereshetnek még fel.  

 Jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények 

címét, telefonszámát.  

 Szabadidős és mentálhigiénés programokat szervez az iskola tanulói számára, ezek 

időpontjáról, helyszínéről tájékoztatja őket. A programok szervezésénél, tartalmának 

megválasztásánál fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett tanulókra.  

 A tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárásokon, tárgyalásokon részt vesz.  

 Aktívan részt vesz az iskola drogprevenciós és egészségmegőrző programjának 

kidolgozásában, mindennapos megvalósításában.  

 Segíti a diákönkormányzat működését. Eljár a szülői értekezletekre és fogadóórákra.  

 Pontos adminisztrációt vezet, a gyermekjóléti központ és társszervekkel kapcsolatos 

levelezést előkészíti. 

 Nyilvántartja és kezeli az SNI-s, btm-es tanulók szakvéleményét. 
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 A magántanulók nyilvántartása és osztályozó vizsgára való kiértesítése adminisztratív 

feladatai közé tartozik. 

 Előkészíti az osztályozás és értékelés alóli felmentés határozatát. 

 

Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos külön feladatai:  

 

 A veszélyeztetett gyermekek, tanulók helyzetének, családi hátterének, a veszélyeztetettség 

okának felkutatása. A veszélyeztetettség megelőzésében és megszüntetésében 

együttműködik az osztályfőnökkel, a gyermek családjával, a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel.   

 

 A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés során 

megismert veszélyeztetett tanulóknál, illetve a gyermekbántalmazás vélelme esetén a 

veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatást végez. A probléma és a kiváltó 

okok feltárását követően, az iskola rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti a veszély 

megszüntetését, segítséget kér a Gyermekjóléti Központtól.  

 

 A Gyermekjóléti Központ felkérésére részt vesz az eset megbeszéléseken.  

 

 Anyagi veszélyeztetettség esetén tájékoztatja a családot a lehetséges megoldásról, 

kezdeményezi a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását, 

illetve javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására.  

 

 Szorosan együttműködik az intézmény pszichológusával, szabadidő-szervezőjével. 

 

 

 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

…………………………………. 

      gyermekvédelmi felelős  

                   

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

        …………………………………. 

         igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 
 

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 
 

Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     
 

Függelmi kapcsolata: 
 

Munkáltatója:   KLIK elnöke 

Munkahelyi vezetője:  XY igazgató 

Közvetlen felettese:   XY igazgatóhelyettes 
 

 Szociális és gondozási feladatokat lát el. Segíti a pedagógusokat és a szülőket a 

gyermek egészséges életmódra nevelésében (testápolás, táplálkozás, öltözködés, 

helyes napirend kialakítása). 

 Ügyel a gyermekek személyi és környezeti higiéniájának megtartására, 

sportfoglalkozást, játékos tornát szervez számukra. 

 Orvosi szűrővizsgálatra, úszásoktatásra kíséri a tanulókat. Szükség esetén egy-egy 

tanuló kíséretével is megbízható (betegség, baleset esetén). 

 A reggelizés ideje alatt ügyeletet lát el. Felügyeli az ebédeltetést, uzsonnázást. 

 Bekapcsolódik a gyermek- és ifjúságvédelmi munkába. 

 Segíti a tanítók óra- és foglalkozást előkészítő munkáját. 

 Bekapcsolódik a szemléltető eszközök készítésébe, füzetek előírásába (1. osztály). 

 Gondoskodik a tanórához, foglalkozáshoz szükséges szemléltető- és munkaeszközök 

előkészítéséről. 

 Segíti a tanulói eszközhasználat technikájának megtanítását. 

 Tanítási órákon egyéni foglalkozással segíti a lemaradó tanulókat. 

 Részt vesz a szabadidő szervezésében csoportközi foglalkozások, játéktanítás 

alkalmával. 

 Színházba, moziba, könyvtárba, múzeumba, kirándulásra kísér. 

 Nagyobb programok szervezésében, lebonyolításában segíti a pedagógus munkáját. 

 Felügyeletet lát el óra- és foglalkozás közötti szünetekben. 

 Segíti a pedagógusok munkáját a téli, tavaszi és a nyári szünetben, a napközis 

táborban. 

 Részt vesz a pedagógus adminisztrációs munkájában. 

 Reggeli és délutáni ügyeletre beosztható.  

 Munkaideje heti 40 óra. Szabadságát a közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok 

alapján veheti igénybe. 
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Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

………………………………….  

                  pedagógiai asszisztens 

 

Budapest, 2013. január 3.  

 

        …………………………………. 

         igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Iskolatitkár munkaköri leírása 

 

Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     
 

Függelmi kapcsolata: 
 

Munkáltatója:   KLIK elnöke 

Munkahelyi vezetője:  XY igazgató 

 

 Heti kötelező munkaideje 40 óra. Naponta 8 -16 óráig, pénteken 7³º-15³º óráig 

tartózkodik az iskolában. Ebből napi ebédszünetre fordítható idő maximum 30 perc. 

 Illetményének és szabadságának megállapításakor a Kjt. vonatkozó előírásai a 

mérvadóak. 

 Munkáját az iskolai adminisztratív feladatok ellátásában az igazgató irányítja, 

ellenőrzi. 

 

A munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

 

 ügyfelek fogadása, hivatalos üzenetek továbbítása, 

 az iskolai ügyvitel (tanügy-igazgatás, adminisztráció) ellátása a vonatkozó rendeletek 

és az intézmény vezetőjének útmutatása alapján, 

 a postai küldemények átvétele, felbontása, szignálásra átadása az igazgatónak,  

 szignált ügyiratok iktatása, továbbítása, 

 határidők nyilvántartása, 

 hivatalos iskolai iratok postázása, levelezések lebonyolítása, 

 az elektronikus úton érkező levelek kezelését az SzMSz-ben megfogalmazottaknak 

megfelelően végzi 

 az iskola irattárának kezelése, gondos megőrzése, az előírt irattári selejtezések 

elvégzése, 

 a betekintésre, intézkedésre kiadott irattári anyag átvételi elismervénnyel 

helyettesítése, 

 értekezletek jegyzőkönyveinek vezetése, gépelése határidőre, 

 a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos ügyek, nyilvántartások vezetése, felhívás 

beiratkozásra, iskolába járásra, az igazolatlanul mulasztó tanulók szabályszerű 

feljelentésének elküldése, nyilvántartása, 

 az iskoláztatással kapcsolatos nyilvántartások vezetése - iskolalátogatási 

bizonyítványok, távozási lapok és iskolalátogatási igazolások kiállítása, 

 diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézés bonyolítása, szigorú nyilvántartása  

 a tanulóktól, ügyfelektől átvett hivatalos iratok, bizonyítványok előírásszerű kezelése 

és megőrzése, 

 az iskolai törzskönyv vezetése, 

 bizonyítvány másodlatok elkészítése, 

 a törzslapok évenkénti beköttetéséről, valamint a naplóba történő iktatás utáni 

megőrzéséről való gondoskodás, 

 a tanulókat, szülőket érintő közérdekű tudnivalók, hirdetmények közzététele, 
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 az igazgató és az igazgatóhelyettesek igazgatási tennivalóiban való közreműködés, 

szervezési, technikai segítségnyújtás, 

 az iskolával kapcsolatos bármiféle hivatalos írásos anyag, kimutatás készítése és 

gépelése, fénymásolása, 

 gondoskodás a szükséges tanügy-igazgatási nyomtatványok évenkénti beszerzéséről 

az igazgatóhelyettesekkel történő egyeztetés után, ezek megőrzése, 

 az irodai gépek rendszeres karbantartásáról való gondoskodás  

 kitüntetések nyilvántartása közalkalmazotti oldalról, 

 az intézményvezető-helyettesek utasítására elkészíti, összesíti a féléves, év végi 

tanulókra vonatkozó statisztikát, 

 Kimutatások, elszámolások, statisztikai adatok készítése. 

 Az új belépő (pedagógus és pedagógiai munkát végző) közalkalmazottak adatlapjának 

előkészítése, eljuttatása a KLIK-hez.  

 Nyilvántartja a KLIK-hez tartozó közalkalmazottak szabadságát, anyanapját, 

betegállományát, ezekről kimutatást készít 

 Összesítést készít a felvett pénzeszköz elszámolásáról 

 Kinyomtatja, iktatja és az névre szólóan eljuttatja a pedagógusok bérjegyzékét 

 Kinyomtatja a KIR 3-ból a pedagógus kérésére az igazolásokat 

 A személyi adatok változását nyomon követi, módosításra felterjeszti a KLIK 

munkaügyi referenséhez. 

  

Felelősségi kör meghatározása:  

 A munkaköri leírásban foglaltak végrehajtására terjed ki 

 Az ellátmányként kapott összeg tekintetében teljes anyagi felelősséggel tartozik 

 Köteles a kiadott szabályzatokat, utasításokat, a munkaköréhez kapcsolódó 

jogszabályokat betartani. 

 Köteles felettese utasításait végrehajtani. 

 A pedagógusok és tanulók adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Szabályzatban 

leírtaknak megfelelően jár el. 

 

Kapcsolattartás terjedelme és módja: 

 Belső:  Az iskola munkatársaival, vezetőivel 

Külső: Az iskola külső partnereivel, kiemelten: KLIK referensei, üzemorvos, 

társintézmények, diákigazolvány ügyfélszolgálata, KIR (tanuló, 

pedagógus), Taninform működtetője - szóbeli és közvetett írásbeli 

kapcsolat. 

 

Munkaköri specifikáció: 

a. Iskolai végzettség:  középfokú képesítés 

b. Személyi tulajdonságok: pontos, precíz munkavégzés, jó  

      együttműködési, stressz tűrő képesség. 
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Munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkaidő kezdete előtt 15 

perccel köteles megjelenni. 

 A tudomására jutott szolgálati titkot meg kell tartania! 

 

Záradék: 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat megismertem és elfogadom. 

 

 

…………………………………. 

                 iskolatitkár 

 

 

 

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

 

 

        …………………………………. 

              igazgató 

 

 

 

 

 



Hartyán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

106 

 

Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Az iskolapszichológus munkaköri leírása 

 
Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

Munkáltatója:   KLIK elnöke 

Munkahelyi vezetője:  XY igazgató 

Közvetlen felettese:   XY igazgatóhelyettes 

 

Heti munkaideje:  Heti 40 óra, az intézményvezető által előírt beosztás szerint. 

Kötelező óraszámát az Nkt. határozza meg, melyet a gyermekekkel tölt 

el és kapcsolatot tart a szülőkkel. 

    

Feladatai:   

 

Tanulókkal való foglalkozás  

 Egyéni terápia 

 Csoportterápia  

 A magatartási, beilleszkedési és tanulási problémás gyermekek vizsgálata, 

kezelése, támogatása pszichológiai eszközökkel. 

 A neuro-endokrin szinten, a motoros-viszcelaris szinten és a tudatosság 

élményszintjén jelentkező szorongás okainak feltárása és csökkentése. Szükség 

esetén kezelés kezdeményezése. Kétség esetén külső segítség igénybevétele.  

 Csoportos készség és személyiségfejlesztő tevékenységek megteremtése. 

 Különböző pszichológiai tesztek alkalmazása. 

 Önismeret fejlesztése, a reális önértékelés kialakítása. 

 Csoportos vagy egyéni foglalkozás keretében aktuális és párkapcsolati problémák 

megbeszélése. 

 Felvilágosító jellegű konzultációk tartása az alkohol és a drogfogyasztásról, a 

szexualitásról, illetve egyéb, igény szerint választott témákról gyerekeknek, 

szülőknek. 

 Az iskolai mentálhigiéne támogatása, segítése. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás kiépítése. 

 Az iskolai munkában, programokban való részvétel, ennek nyomon követése. 

 

Egyéb feladatai:   
 Részt vesz a testületi értekezleteken. 

 Évente kétszer (félévkor és tanév végén) írásbeli beszámolót készít az elvégzett 

munkáról. 

 Részt vesz az eset-, és csoportmegbeszéléseken. 

 Munkanaplót vezet, melyben rögzíti a naponta végrehajtott feladatokat. 

 Szükség szerint pedagógiai feladatokat lát el tanulócsoportokban. 

 Tapasztalatairól beszámol vezetőjének. 
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Kapcsolattartás: 

intézményen belül 

 iskolai pedagógusokkal, különösen az osztályfőnökökkel 

 logopédussal 

 fejlesztő-pedagógusokkal 

 gyermekvédelmi felelőssel 

 diákönkormányzatot segítő pedagógussal 

 szabadidő-szervezővel 

 

intézményen kívül 

 nevelési tanácsadóval, különösen a pszichológusokkal 

 „Fióka” Gyermek és Ifjúságjóléti Központtal 

 a Tanulási Képességedet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal 

 az Országos Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Központtal 

Különleges felelőssége: 

A közalkalmazotti törvényben foglaltakon túlmenően, munkaköréből adódó kötelezettsége 

a hivatali titok megőrzése. 

 

Munkakörülmények:  

 a munkájához szükséges telefonbeszélgetéseit az intézmény telefonján bonyolítja 

le, 

 használhat az intézmény fénymásolóit, a könyvtár technikai berendezéseit, 

 külön helyiséggel rendelkezik, melynek gyermekbaráttá tétele elsődleges 

feladata. 

 

Járandóság:   

 Kjt. szerinti illetmény. 

 

Munka- és tűzvédelmi feladata: 

 eleget tesz a Munkavédelmi Szabályzatban, és a Tűzvédelmi Utasításban 

előírtaknak. 

Felelős:  

 feladatinak maradéktalan ellátásáért, titoktartási kötelezettsége van minden a 

tanulókról tudomására jutott üggyel kapcsolatosan. 

 

 

 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

…………………………………. 

                  iskolapszichológus 

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

        …………………………………. 

            igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Minden pedagógusra vonatkozó munkaköri leírás 

 
Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

Munkáltatója:   KLIK elnöke 

Munkahelyi vezetője:  XY igazgató 

Közvetlen felettese:   XY igazgatóhelyettes 

 

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése,, sajátos 

nevelési igényű tanulók esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembe 

vételével. 

 Az intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó pedagógus heti teljes 

munkaidejének 80%-át (32 óra), mely kötött munkaidő, az intézményvezető által - 

az Nkt. keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a 

munkaidő fennmaradó részében (8 óra) a munkaideje beosztását, felhasználását 

maga jogosult meghatározni.  

 A teljes munkaidő (40 óra) 55% (22 óra) – 65% (26 óra) (neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartására rendelhető el. A 

kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, 

nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá 

eseti helyettesítést lát el. 

 A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános 

iskolai tanárok esetében a teljes munkaideje 50%-a, azaz 20 óra. 

 Az iskolai könyvtáros tanár a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében 

biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. 

 A nevelő-oktató munkája során gondoskodjék a tanuló személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, figyelembe véve a gyermek egyéni 

képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét! 

 A különleges bánásmódot igénylő tanulóval egyénileg foglalkozzon, működjön 

együtt az iskolai és utazó gyógypedagógusokkal! 

 Segítse elő a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, törekedjen azok betartatására! 

 A szülőt rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, a problémákról, az iskola döntéseiről! 

 A tanulót testi-eleki egészségének fejlesztése, megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést! 

 A tanulók, szülők, munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tartsa 

tiszteletben! Javaslataikra, észrevételeikre adjon érdemi választ! 

 Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan, változatos módszerekkel közvetítse! 

Oktatómunkáját a tanulócsoporthoz igazítva szakszerűen megtervezve végezze! 
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 A helyi tantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 

érdemjeggyel/szövegesen, a követelményekhez igazodva értékelje a tanulók 

munkáját! 

 Vegyen részt a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát! 

 Folyamatosan irányítsa tanítványai pályaorientációját! 

 Az SzMSz-ben és a pedagógiai programban előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait teljesítse maradéktalanul! 

 Aktívan vegyen részt a nevelőtestületi értekezleteken, fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkatervben meghatározott rendezvényeken! 

 Határidőre szerezze meg a minősítéseket! 

 Őrizze meg a hivatali titkot! 

 Hivatásához méltó magatartást tanúsítson! 

 A tanuló érdekében működjön együtt munkatársaival és más intézményekkel! 

 A pedagógusnak hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban 

meghatározottak szerint – továbbképzésen kell részt vennie. Ennek hiányában a 

munkaviszony megszüntethető (mentesség: 55 éves kor). 

 Köteles az óraközi szünetben ügyelet ellátását teljesíteni. 

 A megbízásnak megfelelő teendők szakszerű ellátása javító-és osztályozó 

vizsgákon. 

 A munkaidő megkezdése előtt 15 perccel megjelenni. 

 A hiányzó pedagógusok eseti vagy tartós helyettesítése. 

 A megbízatásokkal járó speciális feladatok ellátása. 

 Személyi adatokban történt változás azonnali bejelentése. 

 Osztályfőnökök: osztályuk magatartási és munkafegyelme, az iskolai tulajdon 

védelme, a feladatából adódó adminisztráció, az osztályában tanító nevelők 

véleményének kikérése, intézkedések megtétele a tanulókkal kapcsolatban, az 

ellenőrző jegyeinek; bejegyzéseinek ellenőrzése, a szülők értesítése a tanulók 

igazolatlan mulasztásáról fegyelmi- és tanulmányi előmeneteléről. 

 Megválaszthatja a nevelési-oktatási területen a tantervi irányelvek keretén belül az 

alkalmazott módszereket, taneszközöket – a munkaközösség elveinek 

figyelembevételével. Javaslatot tesz az alkalmazott tankönyvekre. 

 Kiemelt feladatai közé tartozik a képességek differenciált fejlesztése. 

 A tantárgyi órákra és a tanórán kívüli foglalkozásokra tervszerűen készül. 

 A tantárgyakhoz kapcsolódó szemléltető eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. 

Köteles az eszközöket évente számba venni, hiányát, állapotromlását jelenteni 

közvetlen vezetőjének. 

 Az írásbeli dolgozatokat, a felmérő és témazáró dolgozatokat legkésőbb két héten 

belül kijavítja, és a javíttatásról is gondoskodik. 

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

értékeli. 

 Minden tantárgyból, helyesírási szempontból is javítani és javíttatni kell az 

írásbeli munkákat! 

 Hosszabb hiányzás esetén (3 napon túl) a szakszerű helyettesítés érdekében köteles 

a tanmenetet és a tanításhoz szükséges egyéb eszközöket a helyettesítő pedagógus 

rendelkezésére bocsátani. 

 A tanulók teljesítményét a tantervi követelmények – a Pedagógiai Programban és 

meghatározottak – alapján értékeli. Havonta érdemjegyet ad, félévkor és év végén 

a tanulók teljesítményét osztályzatokkal vagy szövegesen értékeli.  
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 Kötelessége időben feltárni a tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos 

problémákat az iskola vezetőinek és a szülőknek. 

 Szülői értekezletek előtt az egy osztályban tanító nevelők megbeszélik a 

problémákat, információt adnak az osztályfőnöknek. 

 Szigorú titoktartási kötelezettség terheli azon tények, adatok tekintetében, 

amelyek a tanulók iskolán belüli helyzetével, családi jogállásával 

kapcsolatban tudomására jutottak. 

 Együttműködési kötelezettsége van a Diáktanáccsal, a szülők közösségével, és a 

családokkal! 

 Személyes adataiban történt változásokat köteles az iskolatitkárnál az arra 

rendszeresített űrlapon bejelenteni. 

 Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározottak alapján kell eljárnia.  

 Az iskola munkájáról, terveiről, eredményeiről, problémáiról csak az igazgató 

engedélyével nyilatkozhat bármely médiának. 

 Mobiltelefont a tanórákon, foglalkozásokon nem tarthat bekapcsolva. 

 A gyermekbalesetet azonnal köteles jelenteni az ügyeletes vezetőnek, ennek 

elmulasztása fegyelmi vétséget von maga után. 
 

 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

 

 

…………………………………. 

         pedagógus 

 

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

        …………………………………. 

             igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes munkaköri leírása 
 

Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:  KLIK elnöke  

Munkahelyi vezetője:    XY igazgató 

Közvetlen felettese:    XY igazgatóhelyettes 

 

 

 Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg 1-8. osztályig előzetes megbeszélés 

alapján. Munkáját iskolai és osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 A nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki 

munkaterv. Felelős vezetője osztálya közösségének. Feladata a tanulók sokoldalú 

megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, 

önállóságuk, öntevékenységük fejlesztése. 

 Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, koordinálja azok munkáját. 

 Látogatja osztálya tanítási óráit, a tanórákon kívüli foglalkozásait és tapasztalatait, 

esetleges problémáit az érintett kollégával megbeszéli. 

 Az osztályozó értekezleteken ismerteti tanulócsoportja helyzetét, neveltségi szintjét, 

tanulmányi munkáját, szorgalmát, magatartását. 

 Gondot fordít a lemaradók felzárkóztatására és a tehetséggondozásra. 

 Segíti a tanulók megfelelő pályaválasztását. 

 Prevenciós és korrekciós munkát végez a gyermekvédelmileg nyilvántartott 

tanulókkal, tartja a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelőssel, pszichológussal. 

 A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család 

nevelőmunkáját, együttműködik a tanulók szüleivel. 

 Az osztályfőnök szükség esetén családlátogatást végez, de a gyermekvédelmi 

szempontból nyilvántartott tanulókat évente köteles meglátogatni, ehhez kérheti a 

gyermekvédelmi felelős segítségét is. 

 Az iskola munkaterve alapján fogadóórát és szülői értekezletet tart. 

 Szükség esetén – az iskolavezetőséggel történő egyeztetés után – rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze. 

 Az iskolai munkaterv alapján tanulmányi kirándulásra viszi osztályát, ahol teljes 

felelősséggel tartozik a gyermekek biztonságáért. 

 Személyes részvételével támogatja az iskolai ünnepélyek tartalmi és formai sikerét. 

 Osztályával szabadidős programot szervezhet, ehhez kérheti a szabadidő-szervező 

segítségét. 

 Havonta értékeli tanítványai magatartását és tanulmányi munkáját, melyről a 

tájékoztató füzeten keresztül értesíti a szülőket. Ellenőrzi a szülők által beírt 

értesítéseket, hogy a nevelői észrevételeket tudomásul vették-e. 
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 Elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs teendőket: naplók, törzslap, tájékoztató 

füzet, hiányzás heti, illetve havi lezárása, javító- és osztályozóvizsgai jegyzőkönyv 

stb. 

 Engedélyt ad tanítványainak a házirendben meghatározott ideig terjedő indokolt 

távolmaradásra. Figyelemmel kíséri az igazolatlan mulasztásokat és szükség esetén 

figyelmeztetést, feljelentést küld, védő-óvóintézkedést kezdeményez. 

 Szükség esetén nevelési tanácsadóba, tanulási képességvizsgálóba, gyermekjóléti 

szolgálathoz utalja be az osztályába járó tanulókat. 

 Erdei iskola tábort szervezhet tagozatával együtt az osztályának, az 

intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján.  

 

 

Osztályfőnök-helyettes 

 

 Az osztályfőnök-helyettest az intézményvezető bízza meg egy éves időtartamra. 

 Az osztályfőnök távolléte esetén – az évfolyamvezető irányításával – látja el az 

osztályfőnöki teendőket. 

 Ezen időszakban az általa vezetett osztály minden tanulójáért teljes felelősséggel 

tartozik. 

 

 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

…………………………………. 

           osztályfőnök 

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

        …………………………………. 

              igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Szakmai munkaközösség-vezető munkaköri leírása 
 

Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:  KLIK elnöke 

Munkahelyi vezetője:    XY igazgató 

Közvetlen felettese:    XY igazgatóhelyettes 

 

 A szakmai munka kulcsembere. Megválasztása demokratikusan történik, a tantestület 

javaslatára legfeljebb 5 tanévre az intézményvezető bízza meg. 

 Tervező, szervező munkáját az iskolai munkatervvel összhangban végzi. 

 Folyamatosan fejleszti az iskola anyagi lehetőségeinek figyelembevételével az 

oktatástechnikai eszközök mennyiségét és a szertári állományt. 

 A szakmai munka eredményeinek, teljesítményeinek elemzéséhez, értékeléséhez 

átgondolt tervet készít. 

 Aktív részese az iskola kibővített vezetőségének, az értekezleteken hallottakat 

továbbítja – az általa eredményesnek ítélt információs csatornákon keresztül – a hozzá 

tartozó pedagógusoknak. 

 Rendszeresen vezeti, szervezi munkaközössége értekezleteit, megbeszéléseit. 

Kapcsolatot tart a többi munkaközösséggel. 

 Kollégáinál tett óralátogatásai alkalmával – mely pozíciójánál fogva kötelessége – 

törekszik az objektív, előremutató értékelésre. 

 Az intézményvezető-helyettessel együtt méréseket, eredményvizsgálatokat végez az 

éves munkatervben meghatározottak szerint. 

 Az éves vizsgálatok tervezetét (tartalmát, időpontját) egyezteti az iskola programjával. 

 A vizsgálatok tapasztalatairól információt szolgáltat az iskola vezetőjének és 

munkaközösségének. 

 Minősíti a munkaközösségben folyó szakmai munkát az iskolai munkaterv szerint. 

 Megtervezi munkaközösségének programját, és javaslatát átadja a vezető-

helyettesnek. 

 Támogatja munkaközösségének szakmai irányultságú továbbképzését. 

 Javaslatot tesz az intézményvezetőnek a munkaközösségi tagok kitüntetésére, 

elmarasztalására vonatkozóan. 

 Működteti a folyamatos tapasztalatcserét a munkaközösség tagjai között, az 

iskolavezetőség és a tagok között, valamint a kerületi szakmai szervek között. 

 Fejleszti munkaközösségének szakmai aktivitását (pl. bemutatóórák tervezése, 

pályázatok írása stb.). 

 Részt vesz a kibővített vezetői értekezleteken, elsősorban itt, de minden lehetséges 

fórumon képviseli munkaközösségének érdekeit. 

 Szakmai segítséget nyújt munkaközössége valamennyi tagjának. 
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 Óralátogatásaival, kölcsönös óralátogatások megszervezésével konkrét, egyéni 

segítséget tud adni az arra rászorulóknak és megerősítést a jól dolgozóknak. 

 A szakmai munkaközösség jellegének megfelelően vállal feladatokat a tanulmányi 

versenyek, iskolai kirándulások, szakkörök munkájában – és erre ösztönzi kollégáit is. 

 Kapcsolatot tart a pszichológussal, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, a 

szabadidő-szervezővel. 

 Alkotó módon együttműködik a szakmai-pedagógiai eljárások egységének 

kialakításában mindazokkal, akik ezt fontos feladatnak tekintik. 

 Összefoglaló értékeléseket, elemzéseket készít a félévi és év végi beszámolóhoz. 

Statisztikai adatszolgáltatásának pontosnak, jól használhatónak kell lennie. 

 Javaslatot tesz az éves továbbképzési program összeállításához. 

 Észrevételeivel, javaslataival, véleményeivel hozzájárul az iskola 

alapdokumentumainak (PP, HT, SzMSz, Házirend) elkészítéséhez, módosításához, 

elfogadásához.  

 

 

Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

 

 

…………………………………. 

               munkaközösség-vezető 

 

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

        …………………………………. 

             igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

A fejlesztőpedagógus munkaköri leírása 
 

Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: KLIK elnöke 

Közvetlen felettese   XY igazgató 

 

 Kötelező óraszámát az Nkt. határozza meg.  

 Minden tanév szeptember első hetében elvégzi az első osztályos tanulók 

szűrővizsgálatát, melyhez beszerzi a szülők írásos beleegyezését, s ezeket 

összegyűjtve iktatásra leadja a titkárságon. 

 A tanév bármely időszakában segíti azoknak a tanulóknak a vizsgálatát, akiknél 

tanulási probléma merül fel.  

 Szűrései eredményeit közli a tanítókkal, szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, és 

javaslatot tesz a fejlesztés módjára vonatkozóan. 

 Segíti a nevelési tanácsadóba, szakértői bizottságokhoz, vagy más fórumokhoz 

küldendő kérelmek szakmai megfogalmazását. 

 Tervet készít a btm problémákkal küzdő gyerekek fejlesztéséhez, felzárkóztatásához. 

Ezt a tervet a foglalkozás levezetése előtt legalább egy hónappal előre el kell 

készítenie. 

 Rendszeresen foglalkozik – egyénileg, vagy kis csoportban – a fejlesztési, 

felzárkóztatási szakértői javaslattal rendelkező tanulókkal. Nem a tananyag pótlására, 

hanem a háttérproblémák megszüntetésére kell törekednie. 

 Módszertani ötletekkel, javaslatokkal segíti az osztálytanítók, szaktanárok munkáját, 

akikkel rendszeres munkakapcsolatot tart. 

 Házi és kerületi bemutató foglalkozásokat vállal, melyre legjobb tudása szerint készül 

fel. 

 Pontosan, naprakészen vezeti naplóját, részt vesz az adatszolgáltatásban. 

 Folyamatos tájékoztatást nyújt a tanulók megsegítésére szolgáló lehetőségekről 

szülőknek, pedagógusoknak egyaránt. 

 Részt vesz a tantestületi értekezleteken, szakmai munkaközösségi foglalkozásokon, az 

iskola rendezvényein.  

 Beszámolójával segíti a félévi és év végi értekezlet anyagának összeállítását. 

 Szükség esetén helyettesítésre beosztható. 

 A fejlesztőpedagógusra vonatkozik a pedagógus általános munkaköri leírása is. 
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Tudomásul vettem, elfogadom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

………………………………….

          fejlesztőpedagógus  

                   
 

Budapest, 2013. január 3. 

 

        …………………………………. 

             igazgató 
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Hartyán Általános Iskola 

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. 

 

Általános igazgatóhelyettes munkaköri leírása 

 
Név:      

Született:    

Anyja neve:     

Lakcíme:     

 

Függelmi kapcsolata: 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: KLIK elnöke 

Közvetlen felettese   XY igazgató 

 

Feladat, és hatásköre: 

 

Kiemelt feladata: 

 

 Az iskola igazgatója távollétében gyakorolja annak feladat- és hatáskörét, kivéve 

azokat, amelyeket az igazgató saját hatáskörében tart fenn. Az igazgató tartós távolléte 

esetén a fenntartott ügyekben a helyettesítést az SzMSz-ben kiadott rendelkezés 

szerint látja el. 

 Nyomon követi és ellenőrzi a helyi tantervre épülő tanmeneteket (alsó tagozat, idegen 

nyelv). 

 Megszervezi, és levezeti a külső méréseket. Szakmai segítséget nyújt a 

pedagógusoknak ezeken a területeken. 

 Javaslatot tesz az iskolai éves továbbképzési tervre. 

 A lehetőségek figyelembe vételével ösztönzi a kollégákat a továbbképzésen való 

részvételre. Vezeti a pedagógusok által teljesített továbbképzésről készített kimutatást, 

a 120 óra meglétekor – az igazgató jóváhagyásával – kezdeményezi a KLIK-nél a 

várakozási idő csökkentését. 

 Havonta ellenőrzi, összesíti a pedagógusok túlóráit, eseti helyettesítéseit és az arra 

kijelölt nyomtatványon aláírásával igazolja azok jogosságát, aláíratja az igazgatóval, 

majd számfejtésre elküldi a KLIK-nek. 

 

Megbízása: 

 

 Határozott időre (5 év) szóló magasabb vezetői megbízatásáról az igazgató dönt a 

tantestület véleményének figyelembe vételével. 

 

Részletes feladat és hatásköre: 

 

 Jogszabály szerint végzi a tanügy-igazgatási feladatokat. 

 Gondoskodik arról, hogy a pedagógus és egyéb közalkalmazotti munkavégzés  a 

Szervezeti és Működési Szabályzatnak, az érvényes jogszabályoknak, az éves 

munkatervnek, a pedagógia etikai követelményeinek megfelelően történjék. 

 A vezetői munkát a tantestületre támaszkodva, demokratikus módon valósítja meg. 

 Biztosítja a munkavégzéshez szükséges optimális objektív feltételeket. 
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 Előkészíti a tantárgyfelosztást és az órarend készítéséhez összegyűjti a figyelembe 

vehető kritériumokat. 

 Gondoskodik az iskolai munkarend betartásáról, betartatásáról. 

 Elkészíti, és a pedagógusokkal egyezteti az eseti helyettesítők névsorát. 

 Tanácsaival, látogatásaival segítséget nyújt a tantestület nevelő – oktató munkájához, 

a pedagógiai munkát ellenőrzi. 

 Az új jogszabályok a felsőbb határozatok végrehajtását biztosítja. 

 Jogvitás iskolai ügyek anyagának összeállításához szükséges intézkedések megtételét 

kezdeményezi az igazgatónál. 

 A pedagógusok erkölcsi ösztönzésére vonatkozó határozatokat terjeszt elő (kitüntetés, 

jegyzőkönyvi dicséret stb.) az évfolyam- és munkaközösség-vezetők javaslatának 

figyelembe vételével. 

 A közalkalmazottakkal szemben szükséges fegyelmi eljárás kezdeményezésére 

javaslatot tesz az igazgatónak. Fegyelmi eljárás során, mint magasabb vezető ellátja az 

elnöki tisztséget. 

 A dolgozók és tanulók által okozott kár megtérítésére határozati javaslatot terjeszt elő 

az igazgatónak. 

 Részt vesz az iskolai Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program elkészítésében. 

Gondoskodik az azokban foglaltak betartásáról, betartatásáról. 

 A belső ellenőrzési terv alapján végzi a pedagógusok, közalkalmazottak ellenőrzését, 

értékelést, javaslatot tesz az igazgatónak a szükséges intézkedések elrendelésére. Az 

óralátogatásokról feljegyzést készít, melynek egy példányát átadja a pedagógusnak, 

egyet pedig elhelyez a személyi anyagban. 

 Feladatai között szerepel az iskolában lévő vagyon védelmének megszervezése, a 

betartás ellenőrzése. 

 Jogosult az iskolának szóló levelek, ügyiratok átvételére, az ügyintézőkhöz történő 

eljuttatására. 

 Biztosítja, és ellenőrzi az iskolai adminisztrációs folyamatok működését. 

 Elősegíti a tanulói érdekvédelem, a házirend, és a Diákönkormányzat működéséhez 

szükséges feltételek megvalósulását. 

 Az iskola életét érintő jelentős feladatok esetén bevonja az előkészítés munkájába 

mindazokat, akik érintettek, véleményüket meghallgatja, a döntés – előkészítés 

időszakában. 

 A belső értékelési rendszer végrehajtásához ütemtervet készít, majd azt végrehajtja, 

végrehajtatja. 

 Ösztönzi a pályázatokon való részvételt, maga is részt vesz a pályázatok megírásában. 

 A saját hatáskörében meg nem oldható ügyekben javaslatigénnyel él a felettes 

szerveknél. 

 Biztosítja a tankötelezettségről szóló rendeletek betartását. 

 Felelős vezetőként vesz részt az éves iskolai leltározásban, selejtezésben. 

 Javaslatot tesz az éves továbbképzési terv tartalmára vonatkozóan. 

 Aktív résztvevője a vezetőségi és a kibővített vezetőségi értekezleteknek. 

 Titoktartási kötelezettsége van az iskolát érintő belső ügyek kapcsán. 

 



Hartyán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 119 

 

 

Feladatai közé tartozik még minden olyan, amit az oktatás – nevelés területén bekövetkező 

változások vonnak magukkal. 

 

Tudomásul vettem, elfogatom, a munkaköri leírásból egy példányt átvettem: 

 

 

 

 ……………………………………………. 

 igazgatóhelyettes 

 

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

 

 

 ……………………………………………. 

 igazgató 

 


