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I.

Általános rendelkezések

1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét
tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 2012.CXXIV.törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi törvény módosításáról
 2013.évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 2012.évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
 1992.évi XXXIII: törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 17/2014 (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé,pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás,valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 229/2012 (VIII:28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 26/1997 (IX.3.) NM- rendelet az iskola egészségügyi ellátásáról
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről
 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 335/2005 Kormányrendelet Az iratkezelésről
 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, az iskola könyvtárában munkaidőben, továbbá az
intézmény honlapján.
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az
intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
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II.

Az alapító okiratban foglaltak és egyéb szabályozások

1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése
Az iskola neve
Győri Radnóti Miklós Általános Iskola
OM:202965
Az iskola székhelye
9021 Győr, Nagy Jenő utca 2.
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Köznevelési törvényben foglaltak szerinti alaptevékenység
Ellátandó alaptevékenységek a szakmai alapdokumentum alapján
általános iskolai nevelés-oktatás
nappali rendszerű iskolai oktatás
alsó tagozat,felső tagozat
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése oktatása
A rendszeresen ellátott vállalkozási feladatok
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény gazdálkodás jogkör szerint besorolása, egyéb gazdálkodási adatok
Helyrajzi szám: 7121
hasznos alapterület: 2610 nm
jogkör: vagyonhasználati jog KLIK
működtető neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.
Az irányító szerv neve és székhelye:
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye:1054 Budapest Akadémia utca 3.
Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
Az intézményvezető gyakorolja a fenntartó által ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási
és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett.
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Az iskola vezetőjének kinevezési rendje
Az iskola vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul:
a) A pályáztatás
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati felhívást legalább:
- az Oktatásügyért felelős minisztérium hivatalos lapjában egy alkalommal kell
- a megyei lapban egy vagy annál több alkalommal lehet közzétenni.
b) Az intézményvezetői megbízás
Az intézményvezetői megbízást a fenntartó adja. A megbízással kapcsolatban, döntés
előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének a véleményét.
A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól.
Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások
Az intézmény oktatási funkciót tölt be.
Az iskolai évfolyamok száma: 8
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 325fő.
Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a szakmai alapdokumentumban meghatározott.
Az intézmény megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
Az intézmény működését meghatározó alapdokumentumok:
Alapító okirat
Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Éves Munkaterv
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2.Az intézmény szervezeti felépítési rendszere

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes

Munkaközösség – vezetők,
Diákönkormányzatot segítő pedagógus
Pedagógusok és pedagógiai munkát segítők

3.Iratkezelés
Az iratkezelés szervezeti rendje
Az iratkezelés az intézményben történik.
Az iktatást az iskolatitkár munkaköri leírásban meghatározott feladatként – végzi.
Az iratkezelés az intézményre vonatkozóan egy helyen, folyamatosan és egy iktatókönyvben
papír alapon történik.
Kiadmányozás
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.
Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje:
Az intézményvezető a rá bízott feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot a jogszabályokban, illetve a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013.(I.15.)
KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja. A jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja.
Az utasításban meghatározottak szerint az intézményvezető kiadmányozza:
 a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézmény
közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait,
 a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben
helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló
munkáltatói intézkedést,
 a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat,
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az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket,
az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szervezeti
egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn,
közbenső intézkedéseket,
a rendszeres statisztikai jelentések, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó
iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.

Az iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatáskörök:
Megnevezés
Az iratkezelési szabályzat
mellékletét képező irattári
terv évenkénti felülvizsgálata
Összhang biztosítása folyamatosan a belső szabályzatok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások,
illetve az irattári tervek és
iratkezelési eljárások között
Az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakítása és működtetése
Az iratkezeléshez szükséges
tárgyi, technikai és személyi
feltételek biztosítása, felügyelete
Az iratkezelés – jogszabályban, illetve az intézmény
iratkezelési szabályzatában
meghatározott követelmények szerinti - megszervezése
Iratkezelés felügyelete
- az iratkezelési szabályzat
végrehajtásának rendszeres
ellenőrzése,
- intézkedés az iratkezelés
során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetéséről,
- gondoskodás, az iratkezelést végzők szakmai képzéséről, továbbképzéséről,
- iratkezelési segédeszközök
biztosítása (pl.: iktatókönyv,
előadóív, előadói munkanapló)
Iratok és adatok védelmével
kapcsolatos feladatok

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátó/jogosult

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 3. § (2)

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 5. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 5. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 5. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 6. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 7. §

Az intézményvezető, mint az
iratkezelés felügyeletével
megbízott vezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 8. § (2) bek.

Az intézményvezető, mint az
iratkezelés felügyeletével
7

megbízott vezető
Nyilvántartást vezet a kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírásbélyegzőkről és a hivatalos
célra felhasználható elektronikus aláírásokról

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 54. §

Az intézményvezető, mint az
iratkezelés felügyeletével
megbízott vezető

Bizottság kijelölése az iratselejtezésre

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 64. § (1) bek.

Az intézményvezető, mint az
iratkezelés felügyeletével
megbízott vezető

Iratmegsemmisítés
Nem selejtezhető iratok illetékes levéltárnak adása
Az iratkezelés rendjének
megváltoztatása

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 64. § (4) bek.
1995. évi LXVI törvény 9. §
(1) bek. g) pontja
335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 68. § (1) bek.

Intézményvezető
Intézményvezető
Intézményvezető

Az Intézményhez érkezett küldemény felbontására jogosult személyek
Az intézményhez érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – a következő személyek jogosultak felbontani:
 az intézményvezető, annak távollétében a helyettese,
 az iktatást végző személy,
 névre érkező küldemény esetében a címzett akkor, ha a címzett elrendelte azt,
hogy a küldeményeket felbontás nélkül kell eljuttatni hozzá.
Iratkölcsönzés az irattárból
Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat.
A kölcsönzési jogosultság a következő:
 az intézmény dolgozói saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat
ellátásához kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat,
 az intézmény dolgozói nem a saját – munkaköri leírásukban meghatározott –
feladat ellátásához, feladatban való közreműködéshez az intézményvezető jóváhagyásával kölcsönözheti ki iratot,
 az intézményvezető bármely iratot kikölcsönözheti.
Az intézmény szakmai, illetve egyéb fenntartói ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzők az
intézményvezetőn keresztül kölcsönözhetnek ki iratot.

4.Kötelezettségvállalás
Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés, igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata tartalmazza, amelyet a gazdasági elnökhelyettes által a tankerület személyi állományából kijelölt személy ellenjegyzése mellett az alábbiak szerint gyakorol:
 személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint,
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a 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.
1.az ösztöndíjas szerződések vonatkozásában 100000 ezer Ft értékig.
2.a mentori szerződések vonatkozásában 500000 ezer Ft értékig.

III.

A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok,
működési rend

1. Működés rendje, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje,
az alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendje, egyéb a működéssel összefüggő szabályok
1. Általános szabályok
Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg.
Az iskolai tanév helyi rendjében meg határozzuk:
 az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
 a szünetek időtartamát,
 a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista
és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében
meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját,
 az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontját.
2. Az intézmény nyitva tartása
Szorgalmi időben
 Munkanapokon, reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 21 óráig.
 Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – amennyiben nincs rendezvény –zárva kell tartani.
 A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt – eseti
kérelmek alapján.
Tanítási szünetben
 Az intézmény tanítási szünetben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
 A további munkanapokon csak a technikai dolgozók tartózkodnak az épületben.
3. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje
Az alkalmazottak az intézményben
 a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, illetve
 az elrendelt túlmunka, valamint
 az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára
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tartózkodhatnak benn az intézményben.
Az intézmény alábbi helyiségeiben a teremhasználati rend betartásával tartózkodhat bárki
 informatika terem
 ebédlő
 tornaterem
 udvar
 könyvtár
 szaktantermek
A helyiségek használati rendjét az iskolai Házirend tartalmazza.
4.Dohányzással kapcsolatos előírások az intézményben
Az intézményben, az iskola udvarán, és az intézmény előtt, a főbejárattól 30 méter távolságon
belül a tanulók, az intézmény dolgozói és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.
Diákjaink számára az intézményen kívül is tilos a dohányzás és más egészségre káros élvezeti
cikkek fogyasztása
5. A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg:
Vezetők ügyeleti beosztása, a helyettesítés rendje
 Az intézményvezető vagy helyettese köteles az intézményben tartózkodni az
alatt az idő alatt, amíg az iskola tanulókat fogad.
 Akadályoztatás esetén az intézményvezető jelöli ki a nevelőtestület egyik tagját
a működés rendjének biztosítására, és a szükséges intézkedések megtételére. A
megbízást a dolgozó tudomására kell hozni!
6. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét,az ügyeleti és helyettesítési rendjét az intézményvezető
vagy az intézményvezető helyettes állapítja meg a tantárgyfelosztás és az intézmény órarendjének függvényében .A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási,foglalkozási,ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.
A pedagógus a munkából való távolmaradását, annak okát előző nap, de legkésőbb 7.20 óráig
köteles jelenteni az intézményvezető helyettesnek. A pedagógus köteles tájékoztatást nyújtani
a helyettesített óra anyagáról, hogy biztosítva legyen a tanmenet szerinti haladás.
A táppénzes papírokat a táppénz utolsó napját követő 3 munkanapon belül le kell adni az iskolatitkárnak.
Az iskolán kívüli foglalkozások megtartásához, intézményvezetői engedély kell, amit írásban
kell kérni a foglalkozások előtt két nappal.
A pedagógusok kötelesek a munkaköri leírásuknak megfelelően végezni a munkájukat.
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7. A pedagógiai munkát segítőkre vonatkozó szabályok
A pedagógiai munkát segítő közalkalmazott munkavégzésére, hiányzás bejelentésére, munkahelyen történő megjelenésére, szabadságkérelmére is a pedagógusokra vonatkozó szabályok a
kötelező érvényűek.
8. Az iskolaszünet, tanítás nélküli munkanapok ügyeleti feladatainak ellátási elvei
Iskolaszünetben, tanítás nélküli munkanapokon, szükség esetén tanulóink számára ügyeletet
biztosítunk az alábbi elvek szerint.
Ügyeletet kell teljesíteni annak a kollégának, aki:
 szorgalmi időben szabadságot vett ki, ezért kevesebb szabadsága van
 aki nem végez külön megbízásos feladatot
 aki az elmúlt szorgalmi időszakban nem ügyelt
9. Nyári táboroztatásra beosztott pedagógusok kiválasztási szempontjai




akinek kevesebb szabadsága van
aki nem táboroztatott az elmúlt 5 évben
akinek az osztályából több tanuló jelentkezett
10.A pedagógus kötött munkaidejének a rendje

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény („Nkt.”) alapján a nevelési-oktatási
intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének
nyolcvan százalékát (32 óra) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje
beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása 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 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint a pedagógus számára a kötött munkaidőnek
neveléssel-oktatással le nem kötött részében












foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,
a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
összefüggő feladatok végrehajtása,
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,
a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
eseti helyettesítés,
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
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osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,
pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
munkaközösség-vezetés,
az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
hangszerkarbantartás megszervezése,
különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési
intézmény telephelyei közötti utazás, valamint
a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el.

A pedagógus a kötött munkaidőben, vagyis a 32 órában köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el.
11.Pedagógusok szabadságolási tudnivalói
A pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli és tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli
munkanapok.
A pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben kell kiadni. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó
szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni.
A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.
A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.
A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt
be kell jelentenie.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szabadságát az Nkt. 64. § (1)-(2a) bekezdései
szabályozzák. Az Nkt. rendelkezései előírják az alapszabadság mértékét: a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár.
Ezen kívül az oktató, nevelő munkát végző közalkalmazottat évi 25 munkanap pótszabadság
illeti meg.
A gyermekek után járó pótszabadság:
a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után
egy gyermeke után 2,
két gyermeke után 4,
kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.
A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében,
utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti.
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2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére
kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése.
Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.
2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:
 fogja át a pedagógiai munka egészét,
 segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,
 a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért
eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,
 támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását,
 a szülői közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai
módszer megtalálását,
 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását,
 hatékonyan működjön a megelőző szerepe.
3. Ellenőrző tevékenységre jogosultak
Intézményvezető
Az oktató-nevelő munka egészére kiterjedő ellenőrzési jogkörrel rendelkezik
Személyes felelőssége meghagyásával az ellenőrzési feladatokat megosztja az iskola vezetőivel.
Intézményvezető-helyettes
Az ellenőrzési területeket és feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza.
Az intézményvezető-helyettes irányítási - felügyeleti körébe utalt munkaközösségek esetén
ellenőrzési joga teljes körű.
Az osztályfőnökök, a munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzati vezetők esetében teljes
körű, egyéb nevelők tekintetében javaslattételi és véleményezési jogkörrel rendelkezik.
Munkaközösség-vezetők
A munkaközösség vezetője részt vesz – éves munkaterv szerint- az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében. A szakmai munkaközösség vezetője megbízás alapján
részt vesz a pedagógusok teljesítményének értékelésében. A szakmai munkaközösség vezető-
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je a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha nem szerepel az Országos
szakértői névjegyzékben.
4.Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének formái, módszerei














tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása
a tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata
adminisztrációs munkák ellenőrzése, vizsgálata
összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgycsoport, nevelési területére vonatkozóan
beszámoltatás szóban és írásban
szakköri, diákköri foglalkozások megtekintése
dokumentumok vizsgálata
eredmény vizsgálatok, szintvizsgálatok
félévi, év végi eredmények értékelése, elemzése
versenyekre, vetélkedőkre való felkészítés, a versenyeredmények elemzése
egyéni beszélgetések
intézményi szintű döntések végrehajtásának ellenőrzése
nevelési tevékenység értékelése, stb.
5. Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének céljai

Feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése.
Az eredményesség, hatékonyság vizsgálata, a probléma feltárása.
Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell:
Az értékelés lehet szóbeli konzultáció, írásbeli emlékeztető vagy feljegyzés.
Az értékeléshez a feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős
feladat vagy utasítás is kapcsolódik.
Az ellenőrzések részben az iskola éves munkatervében szereplő feladatok részét képezik,
részben a napi aktualitásnak megfelelően alakulhatnak.
6. Éves ellenőrzési terv
Éves ellenőrzési terv

Időpont

Feladatok
Tanmenetek

szeptember vége

Munkatervek

szeptember 15-ig

Anyakönyvek
Bizonyítványok

szeptember vége, június
vége
szeptember vége, június
vége

Felelős
munkaközösség-vezetők
intézményvezető, intézményvezetőhelyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
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Naplók haladási
része
Naplók osztályozási
része
Szakköri naplók

félévente 1-1 alkalommal
félévente 1-1 alkalommal

intézményvezető, intézmény-vezető helyettes
intézményvezető, intézmény-vezető helyettes, munkaközösség-vezetők

félévente 1-1 alkalommal intézményvezető-helyettes
intézményvezető, intézmény-vezető he-

Ügyeleti rend

alkalmanként

lyettes, pedagógiai munkaközösségvezető
intézményvezető, intézmény-vezető he-

Magatartásfüzet

alkalmanként

lyettes, pedagógiai munkaközösségvezető

Pontos órakezdés

alkalmanként

Teremrend

alkalmanként

Tanulói késések

hónap végén

intézményvezető, intézményvezető helyettes,
intézményvezető, intézmény-vezető helyettes, munkaközösség-vezetők
pedagógiai munkaközösség-vezető
az intézmény valamennyi dolgozója

Házirend betartása

pedagógiai munkaközösség-vezető, osz-

rendszeresen

tályfőnökök
Füzetek ellenőrzése alkalmanként

munkaközösség-vezetők

7. Óralátogatások

Pályakezdő pedagógus
Új kolléga
Tanóra
Napközis foglalkozás
Tanulószobai foglalkozás
Fejlesztő órák
Egyéb foglalkozások

szeptember
október
november
április
október
március
október
április
október
november
november
április

munkaközösség-vezető, intézményvezető, intézményvezető-helyettes
intézményvezető, intézmény-vezető
helyettes, munkaközösség-vezető
intézményvezető, intézményvezető
helyettes, munkaközösség-vezetők
intézményvezető, intézményvezető
helyettes, munkaközösség-vezető
intézményvezető, intézményvezető
helyettes, munkaközösség-vezető
intézményvezető, intézményvezető
helyettes, munkaközösség-vezető
intézményvezető, intézményvezető
helyettes
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8. Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének céljai
Feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése
Az eredményesség, hatékonyság vizsgálata, a probléma feltárása
Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell.
Az értékelés lehet szóbeli konzultáció, írásbeli emlékeztető vagy feljegyzés.
Az értékeléshez a feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős
feladat vagy utasítás is kapcsolódik.
Az ellenőrzések részben az iskola éves munkatervében szereplő feladatok részét képezik,
részben a napi aktualitásnak megfelelően alakulhatnak.
9.Az ellenőrzés tapasztalatainak feldolgozása, hasznosítása
Az iskolát érintő ellenőrzési tapasztalatokat értekezleten a nevelőtestület elé kell tárni, szükség esetén az intézkedéseket határozatba kell foglalni. Az ellenőrzés megbízható információkat szolgáltasson, legyen folyamatos, az óra- és foglalkozáslátogatásokat kövesse elemzés,
értékelés. Az ellenőrzés nem lehet öncélú, ezért legyen mindig nyílt. A tapasztalatokat az ellenőrzött személlyel, csoporttal ismertetni kell.
Egy-egy tantárgy, munkaközösség, nevelési terület átfogó ellenőrzéséről összefüggő véleményt kell készíteni, melyet jegyzőkönyvben, feljegyzésben kell rögzíteni.
Az intézet egész tevékenységét érintő éves ellenőrzési tapasztalatokat a tanévzáró értekezleten
a nevelőtestület elé kell tárni.

3.Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje
Az iskola vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének
akadályoztatása esetén a
 vezetői
 vezető-helyettesi
feladatokat ellássák.
Ha egyértelművé válik, hogy
 az iskola vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja megtenni, a vezetői feladatokat az
intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia;
 az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem
tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a szóban
megbízott munkaközösség-vezetőnek vagy a megbízott pedagógusnak kell ellátnia.
A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások
 a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető helyettes helyett,
 a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott,
 a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben
nem dönthet.
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A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok
A helyettesek a helyettesített személlyel megegyező felelősséggel tartoznak a helyettesítés
keretében végzett feladatukért, tevékenységükért. A konkrét felelősségi szabályokat, illetve az
esetleges eltéréseket a munkaköri leírásoknak, vagy a helyettesítésre vonatkozó belső utasításnak kell tartalmaznia.

4. A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az
intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal
rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre. A Szülői Munkaközösségbe minden osztályból
két főt választanak a szülők.
1.A vezetők és a Szülői Munkaközösség közötti kapcsolattartás
A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata a Szülői Munkaközösséggel való
együttműködés.
Az intézményvezető feladata
 amennyiben a szülői szervezet kezdeményezi, összehívja a nevelőtestületet,
 tájékoztassa a szülői szervezetet arról, hogy mikor lesz nevelő-testületi értekezlet, és a szülői szervezet véleményezési, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása esetén meghívja a szülői szervezet képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen részt az értekezleten,
 a szülői szervezet számára jogszabályban, illetve más belső intézményi dokumentumban meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az intézményvezető számára rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő dokumentum
rendelkezésre bocsátása, illetve tájékoztatás megadása,
 SZM működésének segítése,
 a szülői szervezet működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség, eszközök).
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a
dokumentumokat, információkat, hogy élhessen
 a véleménynyilvánítási jogával,
 a javaslattételi jogával,
 az egyéb jogával.
A szülői szervezet vezetőjének feladata
A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy
 a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre
álló időn belül gyakorolja,
 megadja a hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a
szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek.
A kapcsolattartás formái
 szóbeli személyes megbeszélés,
 értekezletek, ülések,
 e-mailes kapcsolattartás
 képviselők meghívása a nevelőtestületi értekezletre,
 a nevelőtestület képviselőjének meghívása az SZM ülésére,
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írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve az SZM jogkörébe tartozó ügyekről
egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,
azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),
az SZM nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,
az SZM által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása.

A szülői szervezet tisztségviselői
A Szülői Munkaközösségnek vezetőit (3 fő) minden tanév első szülői értekezletén választjuk
vagy újraválasztjuk.
2.Az intézményi tanács
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 97.§ (27) bekezdése rendelkezik az
intézményi tanács létrehozásáról, melynek a győri önkormányzat delegáltja,az SZ M választmányi elnök és az intézményvezető helyettes a tagja. Az intézményi Tanács működése a törvényi szabályozásoknak megfelelően történik.

5. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
1. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja
 a szakmai munkaközösségre
 szülők közösségére
 a diákönkormányzatra
A nevelőtestület jogköreit a nevelőtestület hatékony feladat- és hatáskör gyakorlása céljából a
nevelőtestület működéséről szóló belső szabályzat tartalmazza.
A nevelőtestület a számára meghatározott hatásköröket a 2. pontban meghatározottak
kivételével átruházhatja.
2. Át nem ruházható hatáskörök
A nevelőtestület jogszabály alapján nem ruházhatja át a következő jogköreit
 pedagógiai program elfogadása,
 a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
 házirend elfogadása.
Jelen SZMSZ
 nem határoz meg olyan feladat- és hatáskört melyet a nevelőtestület nem ruházhat át.
3. Az átruházott hatáskörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Átruházó joga és kötelezettsége
Az átruházó joga, hogy
 az átruházható jogaiból döntése szerint, a közoktatási intézmény hatékonyabb,
partnereket jobban kiszolgáló, az igényekhez jobban igazodó működése céljából
egyes jogait az iskolában működő szervezetekre ruházza,
18





megszabja az átruházott hatáskör gyakorlásával kapcsolatos elvárásait, és a döntési határidőt,
az átruházott jogkörgyakorlásra vonatkozóan meghatározza a beszámoltatás
módját és határidejét,
az átruházott jogkört magához visszavonja.

Az átruházó kötelezettsége, hogy a hatáskör átruházáshoz a szükséges tájékoztatást,
információt megfelelő időben rendelkezésre bocsássa.
Átruházott jogkörrel az átruházás alapján rendelkezni jogosult jogai és köztelezettségei
Az érintett szervezet joga, hogy
 az átruházott jogkörrel éljen,
 a hatáskör gyakorlásához szükséges információt, tájékoztatást megkapja.
Az érintett szervezet kötelessége, hogy:
 az átruházott hatáskört a legjobb tudása alapján, az általa képviseltek érdekét
szem előtt tartva gyakorolja,
 a hatáskör gyakorlásáról az előre meghatározott módon beszámoljon a hatáskör
átadója felé.
4. A beszámolásra vonatkozó szabályok
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
A beszámolás módja jellemzően a következő lehet:
 szóbeli-írásbeli tájékoztatás,
 a döntésről szóló határozat kivonat megküldése,
 határozat kivonat megküldése és szóbeli tájékoztatás.
A beszámoltatás ideje írásban előre meghatározott időpontban kell, hogy történjen.

6. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, gyermekjóléti
szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatóval való kapcsolattartást
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart









egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel
o a fenntartóval, működtetővel,
o más oktatási intézményekkel, óvodákkal
o az intézményt támogató szervezetekkel;
o egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel,
a pedagógiai szakszolgálatokkal
a pedagógiai szakmai szolgálatokkal
a gyermekjóléti szolgálattal
az egészségügyi szolgáltatóval
kulturális, művészeti, tudományos intézményekkel
művelődési házakkal
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Gyermekek Házával
Levéltárakkal
Rendőrséggel, katasztrófavédelemmel
Erdőgazdasággal
Környezetvédelmi intézményekkel
Civil szervezetekkel
pályáztató szervekkel
testvériskolával
egyéb közösségekkel
1. Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat
Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő
területekre terjed ki:
 az intézmény szakmai működtetése,
 az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése,
 az intézmény nevének megállapítására,
 a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési
programjának jóváhagyására,
 az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a
tanulóbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint
 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére,
 a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.
A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái
 szóbeli tájékoztatás adása,
 írásbeli beszámoló adása,
 dokumentum átadás jóváhagyás céljából,
 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
 elektronikus levelezés
 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
 speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
Az intézmény más oktatási intézményekkel is kapcsolatot alakít ki.
A kapcsolatok lehetnek
 szakmai,
 kulturális,
 sport és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái
 egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról,
 rendezvények,
 versenyek.
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
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A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket
biztosíthatnak egyes eszközeik használatba adásakor.
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy
 a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről,
 a támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,
 az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége
stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen.
Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s
azokat megtartsa.
Az egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart
 a Kormányhivatallal,
 más az oktatás területén létrehozott hivatalos szervvel.
A kapcsolat tartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti.
A konkrét feladatokat az intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el.
2. A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény a nevelési-oktatási feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai
szakszolgálattal.
A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik együtt
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
 a fejlesztő nevelés,
 szakértői bizottsági tevékenység,
 a nevelési tanácsadás,
 a logopédiai ellátás,
 a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
 a konduktív pedagógiai ellátás,
 a gyógytestnevelés,
 az iskolapszichológiai ellátás,
 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogszabályok tartalmazzák.
3. A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az oktatásért
felelős miniszter által kijelölt intézménnyel.
A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt:
 a pedagógiai értékelés,
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a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
a pedagógiai tájékoztatás,
a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat.

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogszabályok tartalmazzák.
4. A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a tanulók súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében:
 a gyermekjóléti szolgálattal, illetve
 a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal,
 oktatásügyi közvetői szolgálattal,
 az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal.
Az intézmény segítséget kér, ha a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel
nem tudja megszüntetni.
A segítséget az alábbi intézményektől, szervektől kéri:
 a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálattól,
 az oktatásügyi közvetítői szolgálattól,
 az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.
Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
 a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek
látja,
 a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a tanuló igazolatlan mulasztása miatt,
 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
 az oktatásügyi közvetítő esetében a közvetítő fenntartó egyetértésével történő
felkérése, és írásban történő megbízása, együttműködés az egyeztetési eljárásban
5. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az iskolai- egészségügyi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg.
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van.
A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.
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A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos
igények szerint kell rendezni.
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SZMSZ külön pontja részletesen
tárgyalja.
6. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és
sport tevékenység jellemző.
Összetartó szerepe jelentős.
A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban
jelenik meg.

7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
1.A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a
korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének:
 megőrzése, illetve
 növelése.
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézményünk és nemzeti hagyományaink fennmaradjanak.
2.A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Fontosnak tartjuk a néphagyományok,a nemzeti kultúra értékeinek megőrzését is,melyet elsősorban
a szabad órakeret terhére kívánunk biztosítani. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza
meg.
3.A hagyományápolás külsőségei
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete
 lányok: fehér blúz és sötét alj vagy nadrág iskolai egyen nyakkendő
 fiúk: fehér ing, sötét nadrág iskolai egyen nyakkendő
A tanulók öltözete:
 hétköznap tiszta, kulturált megjelenést biztosító ruházat (részletes szabályozás a
házirendben)
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 az iskolát képviselő versenyeken radnótis nyakkendő és fehér ing vagy blúz
 sportversenyeken radnótis póló
Az iskola hagyományos sportfelszerelése: Radnóti ISK póló.
4.Hagyományőrzés
Az iskolával, a diákélettel kapcsolatos hagyományok feltárása, megőrzése, gazdagítása az
iskola tevékenységének szerves része, egyúttal a tanulók nevelésének, az iskolaközösség, az
iskolánkhoz való kötődés erősítésének meghatározó tényezője.
Legfontosabb elemei az iskola névadójához kapcsolódóan:
 minden tanuló osztályfőnöki óra keretében megismeri a névadó életét, munkásságát
 az iskola folyamatosan figyelmet fordít a névadóval kapcsolatos adatok, hagyományok feltárása, ápolására
 a névadó születésének évfordulójához kapcsolódóan kerül sor évente Radnóti
napi ünnepségre
Nemzeti hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése is fontos:
Mihály-nap, szüreti hagyományok, Márton-nap, Advent, Mikulás, Lucázás, Karácsony, Újesztendő, farsangi szokások, Húsvét, Pünkösd
5. A tanulókat érintő, hagyományosan visszatérő rendezvények, foglalkozások
Tanulmányi téren:
 házi versenyek
 megyei szaktárgyi versenyek iskolai fordulói
 országos versenyek iskolai fordulói
 levelezős szaktárgyi versenyek
 idegen nyelvi teszt-verseny
 a Radnóti Nap iskolai szintű versenyei
Kulturális téren:
 óvodások fogadása, foglalkoztatása, játszóházak
 első osztályosok fogadása, megajándékozása
 ünnepi megemlékezések
 a farsang idején tartjuk az iskolabált
 karácsony iskolai szinten
 osztály klubdélutánok: klubdélután szervezéséről (az osztály szorgalmát, fegyelmét, figyelembe véve) az osztályfőnök dönt.
Sportolás terén:
 tömegsport-foglalkozásokon minden tanulónak sportolási lehetőséget biztosítunk (házi bajnokság szervezése)
 városi, megyei, országos és határon túli versenyeken való részvétel
 a diáksportkör sportcsoportjai igény szerint működnek: pl. röplabda, kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, szivacskézilabda stb.
 Jégnap
 Csillagnap
 szünidei sportrendezvények
 Radnóti röplabda kupák, Lakat Károly emléktorna
 őszi és tavaszi sportnap - Egészségnap (minden tanév szeptemberének utolsó
péntekjén)
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egyéb lehetőség igények szerint
tanulmányi- és osztálykirándulások
táborok
erdei iskola az 5. osztályosok számára (szükség estén kiegészítve alapítványi
támogatással is)
Diákönkormányzat szervezésében:
 papírgyűjtés
 adventi vásár
 farsang
 sportkarácsony
Tanulmányi, kulturális és sport terén kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók elismerésének
módjait a tanulók jutalmazási alapelvei című rész tartalmazza.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről
is.

8 . A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a
jogot az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy a tanulók a tankötelezettség végéig évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt.
Az iskola-egészségügyi ellátás:
 az iskolaorvos és
 a védőnő
együttes szolgáltatásából áll.
Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens.
Az iskolai-egészségügyi ellátás rendje
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény fenntartója megállapodást köt az ellátást végzők képviselőivel.
A megállapodásnak biztosítania kell
 az intézményorvos heti egy alkalommal történő rendelését (tanévenként meghatározott napokon és időpontban),
 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
o fogászat: évente két alkalommal,
o belgyógyászati vizsgálat: évente egyszer
o a tanulók fizikai állapotának mérését évente két alkalommal,
o a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,
o a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente legalább egyszer, illetve igény szerint
A szűrővizsgálatok idejére az intézmény nevelői felügyeletet biztosítanak.
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9. Az intézményi védő, óvó előírások
1. Általános előírások
A tanulókkal
 az iskolai tanítási év, valamint
 szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. előtt
ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat.
Védő-óvó előírás:
 a tanulók egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás,
 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
 a tilos és az elvárható magatartásforma
meghatározása, ismertetése.
A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni.
Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.
Az iskola védő, óvó előírásai, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során
meg kell tartaniuk.
 Az iskola a tanév megkezdésekor a tanulókat, illetve a kiskorú tanuló szülőjét
tájékoztatja az iskolában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében
ismertetik a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. A tanuló, illetve a tanuló szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni.
 Az iskola gondoskodik a pedagógusok és más iskolai dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról.
 Az iskola egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott
helyiségben kifüggesztésre kerülnek – különösen: sportlétesítmények, géptermek, számítógép termek esetében.
 Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges
dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott
eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb.
2. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy:
 olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos
szokások, magatartási formák kialakítására,
 a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel kialakuljon a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készsége,
 átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek legalább az alábbi témakörökben:
o közúti közlekedési balesetek
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o
o
o
o
o

mérgezés
fulladás
égés
áramütés
esés

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy gondoskodjon arról
 hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen;
 hogy az iskolában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével) ne legyen,
 hogy a tanulók elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével;
 hogy a tanulók az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be
 hogy biztosítva legyen az, hogy számítógép csak pedagógus felügyelete mellett
kerüljön használatra.
A pedagógusok feladata, hogy:
 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják,
hogy azokhoz a tanulók ne férhessenek hozzá;
 javaslatot tegyenek az iskola épületének és az osztálytermeinek és közösségi helyiségeinek még biztonságosabbá tételére.
Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy:
 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a tanulók biztonságára, testi épségére,
 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.
A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az
iskolaorvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése szintén az intézményvezető feladata.
A pedagógus az intézménybe ezen szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások figyelembevételével hozhat be a foglalkozásra, tanórára az ő általa készített, használt pedagógiai
eszközöket.
A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.
3. A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az intézményvezető feladatai
 megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a
tanulók felügyelete, védelme,
 kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja,
 lehetővé teszi a szülői szervezet részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában;
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intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a
megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
 nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
o intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek
haladéktalan kivizsgálásáról,
o a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat,
o a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett jegyzőkönyvvezető rendszeren, illetve ha az nem lehetséges, papír alapon),
o a jegyzőkönyvet továbbítani kell,
o a jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú tanuló
esetén a szülőnek,
 súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
o intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal
jelentésre kerüljön,
o gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
Súlyos az a tanulóbaleset, amely a gyermek tanuló:
 a halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét
vesztette),
 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását,
 számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását,
 súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
 tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását,
vagy agyi károsodását okozza./
A pedagógusok feladata
 az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,
 nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető
utasítására:
o közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásában,
o e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
o jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható,
 súlyos balesetekkel kapcsolatban:
o a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető
távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a
balesetet jelentéséről,
o közreműködik a baleset kivizsgálásában,
 közreműködés az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet tájékoztatásában, és a tanulóbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában,
 intézkedési javaslat kidolgozása minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása.

28

Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a
tanulóbaleseteket követő feladatokban.

10. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
 a tűz,
 az árvíz,
 a földrengés,
 bombariadó,
 egyéb veszélyes helyzet, illetve az oktató munkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény:
o egész napos gázszünet,
o az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény,
o az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó),
o járvány, melynek során az ellátottak 30 %-a nem tud megjelenni.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetőjével, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: intézményvezető, intézményvezető helyettes, iskolatitkár.
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően
 haladéktalanul értesíti:
o az érintett hatóságokat,
o a fenntartót,
o a szülőket;
 megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a tanulók védelmét, biztonságát szolgálják.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani)
kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv
mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy
más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre:
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Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó
nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő
hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben.
A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett
épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével- gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
 az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
 az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a
további biztonsági intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati napokon be kell pótolni.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a
pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell:
 amennyiben a tanulók intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a
szülők mielőbbi értesítése, a tanulók hazajutásának, illetve más intézményben
történő elhelyezésének megszervezése,
 a következő napot, esetleg napokat érintő tanítási szünet elrendeléséről, s a szülők tájékoztatásáról,
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olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a tanulók maximális védelmét.

A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések
Rendkívüli esemény megnevezése
Intézkedések
Tűz
A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján:
1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint
1.2. A tűzoltóság értesítése
1.3. A tűzoltás megkezdése
1.4. Az egyes értékek mentése
1.5. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt
esetben a szülők értesítésével)
1.6. A fenntartó értesítése
Árvíz
1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt
esetben a szülők értesítésével)
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés
Földrengés
1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt
esetben a szülők értesítésével)
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés
Bombariadó
1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint
1.2. Az illetékes hatóságok értesítése
1.3. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt
esetben a szülők értesítésével)
1.4. A fenntartó értesítése
Egyéb veszélyes helyzet
1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt
esetben a szülők értesítésével)
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése

11. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti
és működési szabályzat véleményezési joggal ruházza fel
A szülői szervezetet - a jogszabályokban meghatározott véleményezési jogokon túl - jelen
SZMSZ további véleményezési joggal nem ruházza fel.

12. A vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és képviselet szabályai
1. A vezetők közötti feladatmegosztás
(A vezetőket a SZMSZ I. része tartalmazza, ezért itt újra szabályozásra nem kerül.)
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Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapFeladatot ellátó vezető
Egyéb /helyettes, ellenőr stb.
ján
Az intézmény képviselete
különböző szakmai és társaintézményvezető
dalmi rendezvényeken
Az intézmény dokumentumaintézményvezető és intézinak és szabályzatainak elkéményvezető-helyettes
szítése
Az éves munkaterv és beszá- intézményvezető, intézménymoló elkészítése
vezető-helyettes
Nevelőtestületi, módszertani
és szaktárgyi értekezletek
intézményvezető
szervezése, megtartása
Az iskola hivatalos levelezése
intézményvezető
Különböző jelentések, statisz- intézményvezető, intézménytikák elkészítése
vezető-helyettes
Továbbképzési program, beintézményvezető
iskolázási terv elkészítése
Kapcsolattartás a fenntartóval
intézményvezető
Az iskolai rekreációs folyamatok szervezése, irányítása,
intézményvezető- helyettes
ellenőrzése
A tanulási folyamatok szerveintézményvezető-helyettes
zése, irányítása, ellenőrzése
Az iskolai szocializációs folyamatok szervezése, irányítá- intézményvezető-helyettes
sa, ellenőrzése
A nevelők szakmai, pedagóintézményvezető és intézgiai munkájának irányítása és
ményvezető-helyettes
ellenőrzése
A szakmai munkaközösségek
intézményvezető és intézés vezetőik irányítása, segítéményvezető-helyettes
se és ellenőrzése
Irányítja, segíti és ellenőrzi a
A munkakörükben közreműbeiskolázás, beíratás iskolaködő dolgozók bevonásával
változtatás, iskolaérettség
problémái, pályaorientáció,
intézményvezető-helyettes
tankötelezettség végrehajtása
területeinek ügyviteli és szervezési teendőit.
Tanmenetek ellenőrzése, jóintézményvezető, intézmény- Munkaközösség-vezetők
váhagyása
vezető-helyettes
Szakmai-pedagógiai munkáMunkaközösség-vezetők
val kapcsolatos adminisztratív intézményvezető-helyettes
tevékenységek ellenőrzése
Hiányzás esetén a pedagógusok helyettesítésének megintézményvezető-helyettes
szervezése
Helyettesítési napló vezetése
intézményvezető-helyettes
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A pedagógusok által végzett
tartós és eseti jellegű túlmunkák, belső helyettesített órák
elszámolásra történő elkészítése
Intézményi tantárgyfelosztás
elkészítése
Intézményben zajló sportfoglalkozások szervezése és ellenőrzése
A tanulócsoportok órarendjének, a terembeosztás és a pedagógusok ügyeleti beosztásának elkészítése
Az intézményi tanügyigazgatás ügyviteli és adminisztrációs munkálatainak irányítása,
szervezése, ellenőrzése
A vizsgáztatás megszervezése, irányítása, ellenőrzése,
ügyvitelének felügyelete
Tanítási órák látogatása,
elemzés végzése
A szakmai-pedagógiai munka
értékelése nevelőtestületi értekezleteken
Kapcsolattartás az intézmény
oktató-nevelő munkájában
érdekelt szervekkel
Az intézmény munkavédelmi
és tűzvédelmi szabályzatában
foglaltak betartatása.
A pályaválasztási feladatok, a
pályaválasztási felelős munkájának koordinálása.
A tantervek és tanmenetek
szerinti előrehaladás felügyelete

intézményvezető-helyettes
intézményvezető és intézményvezető-helyettes

Munkaközösség vezetők

intézményvezető-helyettes

intézményvezető-helyettes

Iskolai órarendet összeállító
munkacsoport

intézményvezető-helyettes

intézményvezető-helyettes
intézményvezető és intézményvezető-helyettes

munkaközösség-vezetők

intézményvezető és intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető

2. A kiadmányozás szabályai
A kiadmányozás szabályai az SZMSZ II. részében került szabályozásra.
3. Az intézmény képviseletének szabályai
Az intézmény képviselőjeként az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes járhat el.
Az intézményvezető jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére,
vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.
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Az intézményvezetőt helyettesítheti
 Minden esetben a helyettese
 Egyéb esetekben az adott feladatra megbízott közalkalmazott

13. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának
rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében
A szakmai munkaközösségek együttműködési feladatai
 a szakmai munkaközösségek – vezetőik közreműködésével – együttműködnek
az intézményvezetővel az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében, értékelésében; ezen belül:
 részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában,
 az iskolai tanulmányi versenyek programjának elfogadása,
 döntés a továbbképzési programokról,
 a szakmai munkaközösségek egymással is együttműködnek, tevékenységüket
összehangolják az intézményi célok megvalósítása érdekében
 a szakmai munkaközösségek együttműködhetnek más intézmény hasonló munkaközösségével.
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje
 a szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását az intézményvezető irányítja, gondoskodik a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz szükséges kapcsolatok fenntartásáról.
A szakmai munkaközösségek pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed
 a közvetlen szakmai segítségnyújtásra,
 a szakmai munkaközösség szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségére,
 a szakmai tapasztalatcserére,
 a jól bevált pedagógiai módszerek átadására,
 a rutinos, szakmai tevékenységüket kimagasló tanárok óráinak/foglalkozásainak
látogatására,
 a szakmai munkaközösséghez tartozó pedagógusok óráinak/foglalkozásainak
látogatására, a fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez közvetlen szakmai segítség nyújtására,
 a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a tevékenység hatékonyságának vizsgálatára.
A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az
éves munkatervében is meghatározhatja.
Az intézményben - a köznevelési törvény 71. § (1) bekezdése alapján - maximum 10 szakmai
munkaközösség működhet.

14. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása
1. A pedagógiai programról való tájékoztatás szabályai
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés o) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni.
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Az iskola figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82. §-át az alábbiak szerint szabályozza a tájékoztatás szabályait:
A pedagógiai program nyilvánossága
A pedagógiai program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők és a tanulók a pedagógiai
programot szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy pedagógiai program:
 papír alapú példányai közül:
o egy példánya az intézményvezetőnél,
o egy példánya az intézmény könyvtárában közvetlenül elérhető legyen,
 elektronikus úton is elérhető legyen az intézmény honlapján.
A pedagógia program helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
 könyvtárban történő elhelyezés,
 intézményi honlapon történő publikáció.
A nyilvánosságra hozatalért és a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadásáért
az intézmény vezetője a felelős.
A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás
A tanulók, illetve a szülők részére tájékoztatást a pedagógiai programról az intézményvezető
ad.
A tájékoztatás kérhető szóban és írásban.
A tájékoztatást:
 lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege megengedi,
 legkésőbb a feltett kérdéstől számított 14 napon belül meg kell adni akkor, ha a
kérdés összetett. (Minél előbb tájékoztatást kell adni akkor, ha a kérdés valamely jogvesztő határidővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a
tanuló, vagy a szülő jogát, jogos érdekét sértené.)
A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A tájékoztatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát.
2. A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai
A házirend nyilvánossága
A házirend nyilvános.
A házirend:
 papír alapú példányai közül:
o egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek/tanulónak,
o egy példánya az intézmény könyvtárában kerül elhelyezésre,
 elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján.
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A házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
 könyvtárban történő elhelyezés,
 intézményi honlapon történő publikáció.
A nyilvánosságra hozatalért az intézményvezető-helyettes a felelős.
A házirenddel összefüggő tájékoztatás
Az osztályfőnökök tanév elején ismertetik a házirendet:
 a tanulókkal,
 szülői értekezleten a szülőkkel.
A házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell
azzal, hogy meghatározásra kerül az, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető
el (hol, hogyan került nyilvánosságra hozásra).
3. A jelen SZMSZ nyilvánossága
Az SZMSZ nyilvános.
Az SZMSZ:
 papír alapú példányai közül:
o egy példánya az intézményvezetőnél,
o egy példánya az intézmény könyvtárában kerül elhelyezésre,
 elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján.
Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
 könyvtárban történő elhelyezés,
 intézményi honlapon történő publikáció.
A nyilvánosságra hozatalért az intézményvezető-helyettes a felelős.
4. A szülők tájékoztatása
Az iskola igazgatója köteles megszervezni azt az írásbeli tájékoztatást, mely információt szolgáltat a szülőknek a megelőző tanév végén:
 azokról:
o a tankönyvekről,
o a tanulmányi segédletekről,
o a taneszközökről,
o a ruházati és más felszerelésekről
amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz,
 az iskolától kölcsönözhető
o a könyvekről,
o a taneszközökről,
o a más felszerelésekről,
 arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
A tájékoztatóval kapcsolatban kötelezni kell a tanulót arra, hogy a tájékoztatást a tájékoztató
lapon meghatározott időpontig a szülő aláírásával vigye vissza az intézmény részére.
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A szülő részére legalább 5 napot kell adni arra, hogy a tájékoztató tartalmát megismerje.

15. Az osztályozó vizsgák rendje
A tanulmányok alatti vizsgák részletes szabályit intézményünkben a Pedagógiai Program szabályozza. Az alábbi vizsgákra kerülhet sor.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak félévi és a tanév végi osztályzatának megállapításához, ha
 az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól
 egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét
 egy adott tantárgyból az éves tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és
a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét
 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
 a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát
 magántanuló
A magántanuló az intézményvezető által meghatározott időszakokban, a kijelölt tantárgyakból
osztályozó vizsgát köteles tenni.
Különbözeti vizsga letételét írja elő az igazgató a tanulónak, ha
 másik intézményből kérte átvételét, és valamely tantárgyat a beiratkozás időpontjáig
kevesebb összes óraszámban tanulta, mint iskolánk helyi tantervében szereplő összeg
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik
 az osztályozó vagy a különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha
 az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné
Belső vizsgát kell tennie a tanulónak 5. és 7. évfolyamon abból az idegen nyelvből, amelyet
emelt szinten tanul.

16. A tanuló fegyelmi eljárása
A fegyelmi eljárás lefolytatását egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti
meg. Az egyeztető eljárás részletes szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet kötelezése alapján a jelen SZMSZ határozza meg.
1. Az egyeztető eljárás célja
Az egyeztető eljárás célja:
 a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,
 a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
A fegyelmi ügy lefolytatása előtt vizsgálni kell, hogy az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetősége nyitva áll-e, azaz az egyeztető eljárással egyetért-e:
 a sérelmet elszenvedő fél:
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- a nagykorú sérelmet elszenvedő fél,
- a kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő,
 a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló:
- a kötelességszegéssel gyanúsított nagykorú tanuló, és
- a kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő.
2. Az egyeztető eljárás lefolytatásának kérése
A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló,
ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.
Ebben az értesítésben kell már tájékoztatni az érintetteket az egyeztető eljárást vezető személyre vonatkozó javaslatról, valamint arról, hogy a felek más személyt is javasolhatnak e
feladatra.
A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon
belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.
3. Nincs helye egyeztető eljárásnak
A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha:
 az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha
 a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az
egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.
4. Feladat- és hatáskörök az egyezető eljárásban
A fegyelmi jogkör gyakorlója:
 felel az egyeztető eljárás lefolytatásáért,
 az eljárás lefolyatása érdekében javaslatot tesz az egyeztető eljárást vezető személyre.
Az intézményvezető:
 biztosítja az egyeztető eljárás lebonyolításához szükséges technikai feltételeket,
ezen belül különösen:
- rendelkezésre bocsátja az egyeztetési eljáráshoz szükséges helyiséget, termet,
- felkéri az egyeztető eljárást vezető személyt,
- az adminisztrációs feladatokat ellátó intézményi dolgozók közreműködésével
segíti az egyeztető eljárás adminisztrációs feladatait.
5. Az egyeztető személye
Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél,
mind a kötelességszegő tanuló elfogad.
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E személyre a fegyelmi jogkör gyakorlója javaslatot tesz az érintetteknek, illetve kéri javaslatukat. Az egyeztető személyre vonatkozó javaslatot, illetve javaslattételi jogot a fegyelmi eljárásról szóló értesítésben kell már közölni az érintettekkel.
A mindkét fél által elfogadott személyt az intézményvezető, illetve az általa felhatalmazott
személy kéri fel az egyeztető eljárás levezetésére. A felkérést az egyeztetési eljárás lefolytatása iránti kérelem beérkezését követő 5 napon belül meg kell tenni.
Az egyeztető eljárást vezető személy írásban nyilatkozik arról, hogy a feladatot vállalja.
6. Az egyeztető eljárás lefolytatása
Az egyeztető eljárás során az egyeztető eljárást vezető személy:
 megvizsgálja, áttekinti a rendelkezésre álló iratokat, bizonyítékokat,
 külön-külön meghallgathatja az érintett feleket,
 tárgyalást tarthat az érintett felek részvételével,
 szükség esetén szakértőt vehet igénybe.
Az egyeztető eljárást vezető személy írásban értesíti:
 a sérelmet szenvedő felet, valamint
 a kötelezettségszegő felet
arról, ha az eljárásban meghallgatást, illetve tárgyalást kíván tartani.
Az értesítésben meg kell adni az eljárási cselekmény pontos időpontját, helyét, tartalmát.
Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy azt az érintettek a meghallgatás, tárgyalás előtt legalább 8 nappal előbb kézhez kapják.
Az egyeztető eljárás során történő meghallgatásról, illetve tárgyalásról jegyzőkönyvet kell
felvenni.
Az egyeztető eljárás lefolytatására az egyeztető eljárást vezető személy kijelölésétől számított
15 nap áll rendelkezésre.
Az egyeztető eljárást vezető személy:
 az eljárás során megállapíthatja, hogy a felek megállapodtak, illetve
 legkésőbb az eljárási határidő lejártakor megállapíthatja, hogy a felek az egyeztető eljárásban nem állapodtak meg.
7. Megállapodás az eljárás során
Ha a felek külön-külön a meghallgatásukon, illetve együtt a tárgyaláson megállapodnak a
sérelem orvoslásáról, a megállapodást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet az érintettek és az egyeztető eljárást vezető személy aláírják.
A fegyelmi eljárás felfüggesztése
Megállapodás esetén bármelyik fél kezdeményezheti a fegyelmi eljárás felfüggesztését.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 az írásbeli megállapodást - mellékelve,
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a kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy a sérelem orvoslásához szükséges
időre a fegyelmi eljárás felfüggesztésre kerüljön.
a kezdeményező által a sérelem orvoslásához szükségesnek tartott időtartamot.

A fegyelmi eljárás vezetője a kezdeményezés alapján legfeljebb a sérelem orvoslásához szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra felfüggeszti az eljárást
Az eljárás felfüggesztéséről szóló döntését írásban megküldi az érintetteknek. A döntésben
tájékoztatja az érintetteket arról, hogy ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél,
kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
A fegyelmi eljárás folytatása
A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt - a sérelmet elszenvedő fél kéri,
folytatni kell.
Az eljárás lefolytatására a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor.
A fegyelmi eljárás megszüntetése
A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt nem kérték, és a felfüggesztés
időtartama lejárt - meg kell szüntetni.
Az eljárás megszüntetésére a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor.
A megállapodás nyilvánossága
Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik,
 az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá
 az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
8. Oktatásügyi közvetítő
Az egyeztető eljárásban igénybe lehet venni az oktatásügyi közvetítőt.
9. Fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.




A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés
ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
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A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület
nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal
szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi
bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük
után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási
céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül,
amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell
juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására
az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

17. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A hitelesítés követelménye
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat:
 ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,
 ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően
hitelesíteni kell.
A hitelesítés módja
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni:
 az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését,
 el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely tartalmazza:
- a hitelesítés időpontját,
- a hitelesítő aláírását,
- az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.
A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy
annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a
dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.
Ez esetben a hitelesítés szövege:
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Hitelesítési záradék
Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.
Kelt: ................................................
PH
..........................................
hitelesítő
A hitelesítésre jogosultak
A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az intézményvezető határozza meg. Az intézmény által alkalmazott elektronikus úton előállított
nyomtatványok:
 helyettesítés
 diákigazolvány és pedagógus igazolvány igénylő rendszer
 tanuló baleseti jegyzőkönyvek

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
1. Az elektronikus dokumentum
Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat.
Elektronikus dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető
adategyüttes.
Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek:
 az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint
 az egyéb elektronikus dokumentumokra.
Az elektronikus okirat kezelési rendje
Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított irat.
Az ilyen iratot:
 elektronikus aláírással kell ellátni, és
 elektronikusan kell tárolni.
Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje
Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett.
Az ilyen iratokat:
 amennyiben az intézményvezető elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni,
 elektronikusan kell tárolni.
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2. Az elektronikus aláírás
Az elektronikus aláírásra jogosult az aláíró.
Az aláíró az,
 aki intézmény nevében az aláírás létrehozó eszközt birtokolja, és
 az intézmény nevében, mint az intézményt képviselő természetes személy jár el,
 aki jogosult az elektronikus aláírás elhelyezésére.
Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más
elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni.
Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban minden adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani.
Az intézményvezető az elektronikus dokumentumok jellegéhez kapcsolódóan dönt arról, hogy
milyen szintű elektronikus aláírási rendszert kell működtetni (fokozott biztonságú elektronikus aláírás, minősített elektronikus aláírás).
3. Az elektronikus dokumentumok tárolása
Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési
idő lejártáig, vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan
tárolórendszert kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket.
Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges tárgyi, technikai feltételeket az intézményvezető biztosítja. Ennek érdekében az elektronikus
dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges:
 adathordozókat,
 az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt, illetve
tűzbiztos lemezszekrényt.
Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell
jelölni az adathordozón tárolt adatokat.
Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat.
4. Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése
Az elektronikus rendszerből való selejtezés, megsemmisítés
Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha az elektronikus dokumentumok nem iktatott iratok, a dokumentumot előállító rendszerben
az érintett, megsemmisítendő iratot fizikailag nem szabad törölni, de a felhasználó számára a
törölt dokumentum vonatkozásában csak a törlés ténye lehessen hozzáférhető.
Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése
Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően történhet:
 törléssel,
 az adathordozó fizikai megsemmisítésével.
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5. Egyéb szabályok
Az elektronikus dokumentumok kezelésére vonatkozóan továbbá az adatkezelési, és az informatikai szabályzatot kell alkalmazni.

18. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás-minták
1. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető feladat- és hatásköreiből leadott feladat- és hatáskörök a következők:
Általános vezetői feladatok- és hatáskörök közül
Intézményvezető részére meghatározott feladat-és
Az átadott feladat- és hatáskör
hatáskörök
új címzettje
a) az alapdokumentumokkal összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök
A szabályzatok törvényességének ellenőrzése
intézményvezető helyettes
b) adat nyilvántartással, kezeléssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
Tanulói adatok nyilvántartása és kezelése
intézményvezető helyettes,
iskolatitkár
c) a munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
helyettesítés, túlmunka elrendelése, elszámolásra intézményvezető helyettes
történő előkészítése
d) a továbbképzéssel, képzéssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
Dokumentumok, igazolások kezelése, ellenőrzése
intézményvezető helyettes
e) a gyermek, tanuló veszélyeztetettséggel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
Nyilvántartás
gyermekvédelmi felelős, iskolatitkár
f) a munkaidő nyilvántartással összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök
Jelenléti ív ellenőrzése
iskolatitkár
A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök közül
Intézményvezető részére meghatározott feladat-és
Az átadott feladat-és hatáskör
hatáskörök
új címzettje
a) a pedagógiai programmal összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök
Team-ek feladatainak koordinálása
csoportvezetők
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b) a munkatervvel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
Munkaközösségek, ISK, DÖK munkatervek
megbízott munkaközösség vezetők és
felelős tanárok
c) a nevelőtestülettel, az alkalmazotti közösséggel, a
szakmai munkaközösséggel összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök
Dokumentum ellenőrzés,
intézményvezető helyettes
Értekezletek, programok szervezése,
munkaközösség vezetők
d) a tanulói jogviszony keletkezésével és megszűnésével összefüggő feladatok közül átadott feladat- és
hatáskörök
Iratkezelés, adatkezelés
iskolatitkár
e) az oktatás megszervezésével összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
Helyettesítés, ügyelet szervezése, munkaidő betartá- intézményvezető helyettes
sának ellenőrzése
f) a szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok
közül átadott feladat- és hatáskörök
óralátogatások
intézményvezető helyettes, munkaközösség vezetők
g) a tankönyvekkel, taneszközökkel összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
tankönyv kiválasztás
szaktanárok, munkaközösség vezetők
tankönyvrendelés
könyvtáros, tankönyvfelelős
h) a pedagógus és diákigazolványokkal összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
dokumentumkezelés, törvényi előírások követése
iskolatitkár
2. Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái
Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái - terjedelmi okokból a jelen SZMSZ-hez mellékletként kerülnek csatolásra.

19. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, melyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az
intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek
Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személynek minősül - az iskolai tanuló, és foglalkoztatási formától függetlenül az intézmény dolgozója kivételével – mindenki, aki az intézmény területére belép.
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Az intézmény feladatellátásában résztvevő külső szolgáltatók foglalkoztatottjai, az intézménynyel, vagy a fenntartóval, működtetővel kötött megállapodás alapján jogosultak az intézménybe belépni és ott tartózkodni.
1.A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az oktatási intézménnyel
A belépés és benntartózkodás általános szabályai
Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak hivatalos ügyből kifolyólag, vagy
meghívás alapján tartózkodhatnak az intézmény területén.
A hivatalos ügyek intézésének helye:
 az intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi, iskolatitkári irodahelyiségek
Az intézménybe történő belépés




Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek belépését a portaszolgálat
tartja nyilván. A portaszolgálat útbaigazítást ad a keresett személy, vagy ügyintézési hely megtalálhatóságára vonatkozóan. Szükség esetén a keresett személyt
a portára hívja, vagy kíséretet kér a belépőnek.
Gyermekükre várakozó szülők az iskola előtt tartózkodhatnak.

Benntartózkodás rendje










Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, alkalmi illetve szerződés keretein belül az intézmény helyiségeit igénybe vevő szervezet vagy magánszemély, szülő
köteles megismerni és betartani az intézmény házirendjében rögzített terem és
egyéb helyiségek használati rendjét, valamint az intézmény Tűz és Munkavédelmi Szabályzatainak, a nemdohányzók védelmének előírásait. A szabályzatok
a könyvtárban és a honlapon /www.radnotiiskola.hu/ találhatók.
A benntartózkodás ideje alatt a szerződést kötő csak a megállapodásban kijelölt
helyiségeket használhatja rendeltetésének megfelelően
Szülői értekezletek, nyílt tanítási napok, fogadó órák és egyéb iskolai élettel
összefüggő rendezvények során benntartózkodó, intézménnyel nem jogviszonyban álló személyek kötelesek betartani az intézmény Házirendjét és nem
akadályozhatják az esemény lebonyolítását
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók által tilos az intézmény területére,
épületébe, rendezvényére, az alábbi tárgyakat, eszközöket behozni, illetve maguknál tartani:
- vágó, szúró szerszámok,
- káros szenvedélyt szolgáló szerek
- pirotechnikai eszközök
Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai rendszabályok határozzák
meg (Házirend)
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartozódni, illetve megjelenni.
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Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal,
viselkedésükkel az intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, tanórán kívüli foglalkozást, valamint az iskola rendezvényét.

Minden intézményi dolgozó kötelessége, hogy biztosítsa a nevelő-oktató munka zavartalanságát, figyelmesen bánjon a hivatalos ügyeket intéző személyekkel, és határozottan lépjen fel
rendzavarás észlelése esetén. Amennyiben a rendzavaró felszólítása nem vezet eredményre,
úgy a portaszolgálatot, vagy az intézményben tartózkodó vezetőt kell értesíteni.

20. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem
szabályozható – kérdések
1.Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
Az adatkezelési szabályokat az SZMSZ 2. sz. mellékleteként - terjedelmi okokból - csatolt
adatkezelési szabályzat határozza meg.
2.A tanuló által előállított dolgok értékesítése, hasznosítása során a tanulót megillető díjazás
Az intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában, intézmény szerzi meg a tulajdonát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettsége teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosította.
A tanulót díjazás illeti meg, ha az intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog szellemi alkotás (Ptk. 86.§), e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére
történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A megfelelő díjazásban a tanuló és az intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. A díj meghatározásakor figyelembe kell venni a dolog előállításának anyagköltségét, az intézményi infrastruktúra használatára megállapított költséghányadot, valamint az intézmény foglalkoztatottjának a
dolog létrehozásában való közrehatási hányadát. Szellemi alkotás esetén a díjazás megállapítható úgy is, hogy a tanuló az intézményhez befolyt használati díjból meghatározott hányadra
jogosult eseti, vagy meghatározott időszakonkénti elszámolással.
3.A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök
A pedagógusok részére a következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra
 számítógép
 több pedagógus által közös használattal,
 igény szerint személyre szólóan kiadva
 számítógépes programok
 az iskola könyvtárában elhelyezve
 több pedagógus által közös használattal,
 igény szerint személyre szólóan kiadva
 elektronikus adathordozók
 több pedagógus által közös használattal,
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IV.

 igény szerint személyre szólóan kiadva
interaktív tábla,
projektor, személyre szólóan kiadva

Az iskolára vonatkozó további szabályok

1.Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete
Egyéb foglalkozás körébe tartozik a tanórán kívüli:
 egyéni, vagy
 csoportos
pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.
A nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások általános szabályai
Az iskolánkban a tanulók számára az alábbi - az intézmény által szervezett - tanórán kívüli
rendszeres foglalkozások működnek, melyek igény és szakember ellátottság esetén változhatnak.
napközi
tanulószoba
képességfejlesztés
korrepetálás
felzárkóztatás-tehetséggondozás
iskolai sportkör:
 labdarúgás
 „ficánka”
 zenés mozgáskultúra
 kézilabda
 röplabda
 mozgásfejlesztés-gyógytestnevelés
szakkör:
 logika
 sakk
 idegen nyelv
 kézimunka
 nyelvvizsga előkészítő
 természettudományi szakkör
 művészeti csoportok: színjátszó, énekkar,
képzőművészeti kör, tánc/néptánc
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 informatika
 ECDL vizsga-előkészítő
 diákírók, diákköltők
 középiskolai előkészítő

könyvtári órák
BTM fejlesztő órák
SNI rehabilitáció
Általános szabályok
A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.
A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők közössége állapítja meg, és az a
házirendben kerül rögzítésre.
A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában az eltávozásra az intézményvezető adhat engedélyt.
Az egyéb foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – a szülő kérésére történik. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés minden tanév május 20-ig történik, és egy tanévre szól, az
igények módosítására az aktuális tanév első szülői értekezletéig van lehetőség.
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az
intézményvezető adhat.
Az egyéb foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a
vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanévben az intézmény tantárgyfelosztásában
kell rögzíteni.
Az egyéb foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a
lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
Az egyéb foglalkozások vezetőit az intézmény vezetője bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle sza49

badidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az intézmény 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 intézmény - az ezt igénylő tanulók számára - étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonba, vagy a tanulószobára felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az intézményben
könyvtár működik.
Az intézményben a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az intézmény a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

2.A felnőttoktatás formái
Az intézményben felnőttoktatás nem folyik, ezért annak formái nem kerülnek szabályozásra.

3.A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez
szükséges feltételek
1.A diákönkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat tevékenységét az intézményvezető által megbízott, iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze.
A kapcsolattartás formái:
 személyes megbeszélés,
 tárgyalás, értekezlet, diákfórum,
 írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása.
Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során:
 átadják a diákönkormányzat képviselőjének a diákönkormányzat joga gyakorlásához szükséges dokumentumokat;
 a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre
biztosítják;
 megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével kapcsolatban feltett kérdésekre;
 a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény
működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során.
A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során:
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gondoskodnak a jog gyakorlása miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az
érintett jog gyakorlásáról;
aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve ahová meghívták, s az az intézmény működésével, illetve a tanulókkal
kapcsolatos kérdéseket érint;
gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) a diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól.

Az iskolai vezetők és diákönkormányzat közötti kapcsolattartásban közreműködik a diákönkormányzatot segítő pedagógus.
2.A diákönkormányzat működési rendje
A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
Az iskola valamennyi tanulójának a képviseletében az a diákönkormányzati szerv járhat el,
amelyiket a tanulók több mint ötven százaléka választott (a továbbiakban: iskolai diákönkormányzat).
A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a
diákönkormányzat működéséhez biztosított eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja
el és a nevelőtestület hagyja jóvá. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési
szabályzatával, illetve házirendjével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a
nevelőtestületnek beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell.
A diákönkormányzat - a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan - véleményt nyilváníthat,
javaslattal élhet a nevelési - oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha azzal nem korlátozza az iskola működését.
A diákönkormányzat maga alakítja ki szervezetét, működési ügyrendjét, tevékenységi területét. A diákönkormányzat működését az iskola - technikai lehetőségeinek keretei között - helyiség biztosításával segíti.
3.A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek
Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket.
Az intézmény a működés feltételeként biztosítja:
 a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget,
 a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat,
 a diákönkormányzatot segítő pedagógust, akit az intézményvezető bíz meg a
feladattal.
A diákönkormányzat működéséhez közvetlenül szükséges helyiség: tornaterem a
diákfórumok megtartásához, egy tanterem a DÖK diákképviselők megbeszéléseihez. A
helyiségeket az intézményvezető- helyettessel előre egyeztetett időpont alapján vehetik
igénybe.
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A diákönkormányzat működéséhez rendelkezésre bocsátott berendezések szükség szerint
igénybe vehetők:
 az iskola hangosító berendezése az azt kezelő tanár segítségével
 a tanáriban használt közös számítógép
 interaktív tábla
A diákönkormányzat támogatása:
 a diákönkormányzat az intézmény által a számára kijelölt helyiséget és berendezésit a működése erejéig térítés nélkül használhatja,
 a diákönkormányzat kérésre, az intézményvezető beleegyezésével jogosult térítés nélkül használni az intézmény egyéb helyiségeit is.

4.Azok az ügyek, melyekben a diákönkormányzatot a szervezeti és működési szabályzat véleményezési joggal ruházza fel
A diákönkormányzat a munkáját segítő tanáron keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat
az iskola vezetőségéhez.
Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét
 Az SzMSz jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt
 A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
 Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
 A Házirend elfogadása előtt
A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol
 a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében, beszámolók elfogadásában
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésében
 a tanulók fegyelmi ügyeiben
 a könyvtár, a sportkör működési rendjének kialakításában
 az iskolai ünnepségek szervezésében és az iskolai hagyományok építésében
 az intézményi SzMSz-ben meghatározott ügyekben
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskolai életre vonatkozó bármely kérdésben így pl.
 a tanulókat érintő kitüntetési, jutalmazási elvekre
 környezetvédelmi akciók tervezésére
 az iskola sporttevékenységére
 a pályázatok, versenyek szervezésére
 az iskolai hagyományok ápolására
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol
 a működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor
 az iskola munkarendjében a tanulókat érintő rendelkezésekben
 tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáiról
 az iskolai közösségek, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti
kapcsolattartás formáiról, rendjéről
 a tanulók szervezett vélemény nyilvánításának formáiról
 a tanulók jutalmazásának elveiről
 a fegyelmező intézkedésekről
 az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokról
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az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendjéről
a tanulók kitüntetéséről, jutalmazásáról
a társadalmi munkaakciók, környezetvédelmi programok szervezésében
a tanév rendjének meghatározásakor a tanulókat érintő programok tekintetében,
egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában
a szociális intézkedésekre, illetőleg a sporttevékenységre vonatkozó valamenynyi, a tanulókat érintő döntések tekintetében
a diákönkormányzat részére helyiség biztosításában, illetőleg megvonásában
a diákönkormányzatot illető pénzeszközök felhasználásban
a diákönkormányzat választott tisztségviselőinek kitüntetésében, jutalmazásában,
a házirend megállapításában
közvetett módon, a diákönkormányzaton / választott képviselőkön/ keresztül
valósul meg a közösségi és egyéni érdekek képviselete

5.Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás
formái és rendje
Az iskolai sportköri foglalkozások az egyéb foglalkozások keretein belül kerülnek megszervezésre, melyre az egyéb foglalkozások általános szabályi vonatkoznak.

6.A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyezetek kezelésére irányuló eljárásrend
1.Kockázatfelmérés, és védő, óvó előírások
Az intézményben minden tanév megkezdése előtt sor kerül a munkavédelmi, tanulók
egészségét veszélyeztető, egészségvédelmi helyszíni bejárásra, melynek során megtörténik az
intézményi kockázatok felmérése, majd a kockázatok értékelése.
A védő, óvó előírásokkal kapcsolatos részletes szabályokat jelen SZMSZ külön pontja
tartalmazza.
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.
Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan:
 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartani az iskolai munkabiztonsági
szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
 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 foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan
figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük
és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az ismertetett anyag vázlatos fel53

sorolásához az "oktatást" végzők csatolják a tanulók aláírását (kivétel első osztályok), mely
egyúttal dokumentumként szolgál.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:





A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o a házirend balesetvédelmi előírásait,
o a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét,
o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
Tanulmányi kirándulások, túrák előtt.
A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

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.
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkavédelmi szabályzat tartalmazza.
Az intézmény 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 az iskola
munkabiztonsági szabályzata tartalmazza.
2.Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása
Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és a feladatok megfelelő ellátásáért.
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokért felelős pedagógus ellátja a tevékenységét.
A pedagógusok, alkalmazottak, valamint a tanulók eleget tesznek a veszélyeztető helyzetekkel kapcsolatos feladatuknak.
Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kerüljön kijelölésre.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevét, elérhetőséget ki kell függeszteni az intézmény
hirdetőtáblájára.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, továbbá valamennyi pedagógus, illetve intézményi
alkalmazott feladata, hogy az intézményvezetőnek haladéktalanul szóban jelezze, ha valamely
gyermek, tanuló egészségét veszélyeztető helyzetét:
 alaposan felételezi,
 tapasztalja.
Az intézményvezető köteles a veszélyeztetés tényének kivizsgálása céljából megbeszélni a
jelzést:
 az észlelővel,
54




a gyermek, tanuló osztályfőnökével,
a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel.

A veszélyeztetés tényállás tisztázása érdekében meghallgatható az érintett tanuló.
3.Intézkedések
Ha a tanuló védelmében indokolt az intézményvezető, illetve utasítása alapján a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős megkeresi és segítséget kérhet:
 gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálattól,
 az ifjúságvédelem területén működő szervezettől, hatóságtól,
 az oktatásügyi közvetítői szolgálattól.
Az oktatásügyi közvetítőt a fenntartó egyeztetésével az intézményvezető kéri fel és bízza meg
a feladat ellátásával.
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók egészségügyi helyzetét, és amennyiben a tanuló
nem megfelelő testtartását észleli, javasolja az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálatát
annak érdekében, hogy a tanuló, amennyiben indokolt gyógytestnevelésben részesülhessen.
4.A veszélyeztetett gyermek helyzetének figyelemmel kísérése
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős, valamint az osztályfőnök kiemelt feladata, hogy a
veszélyeztetett gyermek helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérje, a helyzet javítása
érdekében szükség szerint együttműködik a gyermek-és ifjúságvédelmi szervezetekkel, más
hatóságokkal.

7.A könyvtár
Könyvtárhasználók köre
Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói,
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is
igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
Szolgáltatások
Alapszolgáltatások





helyben használat
kölcsönzés
csoportos használat
tájékoztatás

Kiegészítő szolgáltatások
 könyvtárközi kölcsönzés
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irodalomkutatás
bibliográfiák készítése
letétek létesítése

Pedagógiai szolgáltatások
 tantárgyi és ajánló bibliográfiák készítése
 tájékoztató új pedagógiai témájú dokumentumokról
 az iskola működését meghatározó dokumentumok gyűjtése
Informatikai szolgáltatások
 információszolgáltatás
A szolgáltatások nyilvántartása
A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai:
 kölcsönzési nyilvántartás
 könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartása
 letéti nyilvántartás
 szakórák, foglalkozások nyilvántartása
 deziderátum
 statisztika
Nyitvatartás – kölcsönzés
2013. szeptemberétől a munkaidő a 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 62.§-a
alapján: A kötött munkaidő az (5) alapján heti 32 óra, a (6) alapján a neveléssel-oktatással
lekötött munkaidő 22 óra. A (12) meghatározza a munkaidőt.
Miután jelenleg a könyvtárostanár 11 óra nem könyvtárostanárként lekötött tanítási órát lát el
és ezen túl nem könyvtárostanárként lekötött munkaideje 4 óra, ezért az iskolai könyvtári
munkát 17 órában láthatja el. A nyitva tartásra, könyvtári órára 9 óra, az állománygondozásra,
adminisztrációra 6 óra, külső könyvtári munkákra 2 óra áll rendelkezésre.
Beiratkozás módja-változások bejelentésének kötelezettsége
Az iskolai könyvtár használói az intézmény pedagógusai, tanulói, adminisztratív dolgozói,
akik a könyvtár szolgáltatásait díjtalanul vehetik igénybe.
Beiratkozáskor felnőtt esetén a nevet, tanuló esetén a nevet és az osztályt kell megadni. Az
adatokban bekövetkezett változást a könyvtár használója köteles 15 napon belül a könyvtárosnak jelezni.
A könyvtárt csak a könyvtáros jelenlétében lehet használni.
Gyűjtőköri szabályzat
Általános elvek a gyűjtőköri szabályzat készítéséhez
A gyűjtőköri szabályzat elkészítésekor figyelembe kell venni
 Az iskola pedagógiai programjában meghatározott feladatait
 A helyi tantervet
 A könyvtár potenciális használóinak körét és számát
 A könyvtár kapcsolatait (iskolai és közművelődési könyvtárak)
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A gyűjtőköri szabályzat elősegíti a tervszerű, meghatározott irányú fejlesztést, állománygyarapítást.
A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok többes példányú beszerzése a helyi igények figyelembe
vételével történik.
Az iskolai könyvtár használói
 Az iskola tanulói
 Az iskola pedagógusai
 pedagógiai munkát segítő alkalmazottjai
Az iskolai könyvtár feladatai
 Segítséget nyújt az iskola tanulóinak az órákra való felkészülésben, a tanulásban, az önművelésben, szabadidejük hasznos eltöltésében.
 Elősegíti az iskolában dolgozó pedagógusok gyakorlati és elméleti munkáját,
szakmai továbbképzését.
Kölcsönzés szabályai
A könyvtárból bármilyen dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni,
azzal a feltétellel, hogy a kölcsönzési nyilvántartásban rögzítve lett.
A kikölcsönzött könyvet három héten belül kell visszahozni és egyszeri meghosszabbítás engedélyezett.
A mulasztás fegyelmi fokozattal jár.
Tanév végén minden könyvtári könyvet le kell adni, az elveszett, megrongálódott könyvek
helyett ugyanolyan újat vagy a könyv aktuális értékének vagy fénymásolási költségének az
árát kell megtéríteni.
A könyvtár állománygyarapításának módjai
Vétel




A Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-től „felszerelt” könyvek
vásárlása az ÚK. jegyzékek alapján (könyvtárfejlesztési keretből)
Egyéni tájékozódás alapján könyvesboltból, internetes könyváruházakból, kiadóktól (könyvtárfejlesztési keretből)
Pályázat útján pályázati forrásból

Ajándék
 Kiadóktól, szervezetektől, egyénektől kapott kiadványok
 Az iskola tanulóitól és dolgozóitól kapott könyvfelajánlások
Saját kiadványok gyűjtése
 Az iskola saját kiadású évkönyvének gyűjtése
A könyvtár gyűjtőköre tartalmi szempontból
FŐGYŰJTŐKÖR
A könyvtár válogatva gyűjti – pénzügyi lehetőségektől függően – az alapfokú oktatást
megalapozó, illetve segítő dokumentumokat, a NAT műveltségterületeinek megfelelő ismeretterjesztő irodalmat. A szépirodalom témaköréből a helyi tantervben megjelölt írók,
költők műveit, a kötelező és ajánlott olvasmányokat, valamint a 8-14 éves gyermekek ér57

deklődésére számot tartó gyermek- és ifjúsági irodalmat gyűjtjük. Kiemelt fontosságú az
iskola névadójával kapcsolatos dokumentumok beszerzése. Elengedhetetlen a tanulást, tanítást segítő tankönyvek, kézikönyvek gyűjtése. Különösen fontos az új pedagógiai módszerekkel foglalkozó munkák, a középiskolai felvételire és – kompetenciamérésre felkészítő gyakorló feladatsorokat tartalmaz kiadványok megvásárlása.
ÁLTALÁNOS MŰVEK
024 Könyvtárhasználat.
030 Általános lexikonok.
VALLÁS
220 Biblia. Szentírás. Ó-és Újszövetsége.
292 Klasszikus mitológia.
TÁRSADALOMTUDOMÁNY
340 Közoktatási, jogszabálygyűjtemények.
370 A nevelés általában. A nevelés története. Iskolapolitika. Közoktatásügy.
371 Didaktika. Az iskolai- és az oktató munka megtervezése. Tantervek. Pedagógiai programok.
379 Szabadidő felhasználása.
390 Néprajz.
398 Folklór. Népmesék, legendák, babonák, ünnepi szokások.
TERMÉSZETTUDOMÁNY
510 Mennyiségtan-matematika..
520 Csillagászat.
530 Fizika.
540 Vegytan-kémia.
549 Ásványtan.
560 Őslénytan.
570 Biológia.
580 Növénytan.
590 Állattan-zoológia. Állatkertek.
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
608 Találmányok.
610 Orvostudomány.
613 Egészségügy.
620 Technika. Technikatörténet.
640 Háztartás.
641 Konyha, főzés, szakácskönyvek.
681 Számítástechnika.
689 Barkácsolás. Műszaki amatőr munkák.
MŰVÉSZET. JÁTÉK. SPORT.
700 A művészet általános kérdései. Művészettörténet.
720 Építőművészet. Építészet története.
730 Szobrászat.
740 Rajzművészet.
745 Iparművészet.
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750 Festészet.
770 Fényképészet.
780 Zene. Zenetörténet.
791 Filmművészet.
793 Bűvészkedés.
794 Társasjátékok. Sakk. Rejtvények.
796 Sport.
797 Vízi sportok. Légi sportok.
798 Lovassport.
799 Vadászat. Horgászat. Céllövészet.
NYELVTUDOMÁNY. IRODALOMTUDOMÁNY.
800 Nyelvtudomány.
800.1 Magyar nyelv.
800.2 Angol nyelv.
800.3 Germán nyelvek. (német)
801 Szótárak.
810 Irodalomtudomány általában, irodalomtörténet.
894 Magyar irodalom.
FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM.
908 Honismeret.
910 Földrajztudomány. Felfedező utazások, expedíciók, utazások, útleírások. Természeti
és gazdasági földrajz.
911 Térképek.
913 Regionális földrajz.
914 Európa földrajza.
920 Életrajzok.
929 Családtörténet. Címertan.
930 Történelemtudomány elmélete és segédtudományai. Írástörténet. Művelődéstörténet.
Világtörténet. Régészet.
931 Ókori történelem.
940 Európa története.
943.9 Magyarország története.
MELLÉKGYŰJTŐKÖR
A mellékgyűjtőkörbe tartozó ismeretanyagokat – erősen válogatva – csak az összefoglaló
munkák képviselik. Az iskolai könyvtár mellékgyűjtőkörében erősen válogatva gyűjti a
dokumentumokat az alábbi területeken:
100 BÖLCSELET-FILOZÓFIA
150 LÉLEKTAN ÁLTALÁBAN
150.2 LELKI FEJLŐDÉS, KÉPESSÉGEK. GYERMEKLÉLEKTAN.
301 SZOCIOLÓGIA. SZOCIOLÓGIAI RENDSZEREK ÉS ISKOLÁK.
362 IFJÚSÁGVÉDELEM.
A könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint
Könyvek
Magyarországon, magyar nyelven megjelent könyvek.
Tankönyvek
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Az alapfokú oktatás tankönyvei, segédletek. Nyelvkönyvek (német és angol). A tanulók
tankönyvellátása az iskolai szabályzatnak megfelelően.
Időszaki kiadványok
Pedagógiai jellegű folyóiratok, gyermek- és ifjúsági lapok. Egyes, a tanítást segítő szakfolyóiratok.
Gyűjtjük az iskolánk által megjelentetett iskolaújság egyes példányait.
Audiovizuális dokumentumok
Videofilmek, CD, CD-ROM, DVD, amelyek az oktatás segédeszközei.
A dokumentumok beszerzésének mélységét és mértékét egyedi elbírálás alapján határozzuk meg.
Az állomány tartalmi bemutatása
Ismeretközlő irodalom/kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész/
A gyűjtés terjedelme

Beszerzési
példány

A gyűjtés mélysége

Kis-, közép és nagyméretű
alap-, közép és általános lexikonok és általános enciklopédiák

1

teljességre törekvően

A tudomány, a kultúra, a hazai
és egyetemes művelődéstörténet alapszintű elméleti és történeti összefoglalói

1

válogatva

Életrajzi lexikonok, ki kicsodák

1

teljességre törekvően

A gyűjtés terjedelme

Beszerzési
példány

A gyűjtés mélysége

1

teljességre törekvően

1

válogatva

1

válogatva

Egy nyelvű és többnyelvű
szótárak, /értelmező szótárak,
helyesírási szótár, idegen szavak szótára, etimológiai,
nyelvtörténeti, szinonima szótár, tájszótár/. A tanított idegen nyelvek kéziszótára,
kisszótára
A tantárgyakhoz kapcsolódó
tudományok segédkönyvei
/szaklexikonok, enciklopédiák, kronológia,
határozók, fogalomgyűjtemények/
A tantárgyak szaktudományi
elméleti és történeti összefoglalói alapszintű
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A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyag kiegészítését szolgáló ismeretterjesztő
művek alapszintű

1

válogatva

Az iskolában oktatott nyelvek
tanításához felhasználható
idegen nyelvű segédletek

1

válogatva

Az iskolatörténettel, az iskola
életével, ifjúsági szervezeteivel, névadójával foglalkozó
dokumentumok

1

teljességre törekvően

Szépirodalom
A tantervi és értékelési követelmények által meghatározott, házi olvasmányokat, szerzői életműveket teljességgel, a tanulók személyiség fejlődését, olvasóvá nevelését előmozdító értékes
irodalmat pedig kellő válogatással gyűjtjük az életkori sajátosságokat figyelembe véve.
A gyűjtés terjedelme és
Beszerzési
szintjei
példány
Átfogó lírai, prózai és drámai
antológiák a világ és a magyar
1
irodalom bemutatása
5 tanulónA helyi tanterv által meghatáként ill. 10
rozott házi és ajánlott olvastanulónként
mányok
1
A tananyagban szereplő klaszszikus és kortárs szerzők vá1
logatott művei, gyűjteményes
kötetei
A nemzetek irodalmát reprezentáló klasszikus és modern
1
antológiák
Nevelő célzattal ajánlható,
esztétikai értéket képviselő, de
a tananyagban nem szereplő
1
klasszikus és kortárs alkotók
művei.
Regényes életrajzok, történelmi regények különösen a
1
tananyag mélyebb, élményszerű megismeréséhez
Az iskolában tanított nyelveken a nyelvtudás szintjének
1
megfelelő, könnyebb érthető
olvasmányok

A gyűjtés mélysége
válogatva

teljességgel

válogatva

válogatva

erős válogatással

erős válogatással

Erős válogatással
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Pedagógiai gyűjtemény








A pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei /pedagógiai lexikonok,
pszichológiai szakszótár, enciklopédia, fogalomtárak/,
Egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások,
A családi életre neveléssel, személyiség formálással kapcsolatos művek,
Tanulás-módszertani munkák,
Közoktatás-politikai alapdokumentumok
A szociológia, oktatásügy, statisztika, jog és a közigazgatás művei
Oktatási jogszabályok

Könyvtári szakirodalom /a könyvtáros tanár segédkönyvtára/





Az iskolai könyvtárral kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, módszertani kiadványok,
A könyvtár-szakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek /általános-,
pedagógiai-, tantárgyi bibliográfiák/ ajánló irodalomjegyzék.
Könyvtár-pedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok,
Könyvtártani összefoglalók, a könyvtári feldolgozó munkához szükséges szabványok, táblázatok, segédletek, szakmai kézikönyvek

Iskolatörténeti gyűjtemény



Az iskola által kiadott évkönyvek
Az iskola névadójáról szóló források ill. a névadó életműve

Időszaki kiadványok /periodikumok, évkönyvek gyűjtemények/



Tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok
Pedagógiai és tantárgymódszertani lapok

Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható ismerethordozók:
A tananyag szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását, a közhasznú,
közérdekű tájékozódást segítő anyagok gyűjteménye.
A különböző tantárgyak tananyagának hatékonyabb elsajátítását szolgáló, a tantervek által
meghatározott videofilmek, CD-lemezek, CD-ROM-ok, számítógépes programok, oktatócsomagok.
Tankönyvtár
A törvényi rendelkezések által az iskolai könyvtár feladatkörébe utalt ellátási feladat miatt a
tankönyvekre vonatkozó szabályok érvényesek.
Katalógus szerkesztés
A könyvtári állomány feltárása
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum-leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza:
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 raktári jelzetet,
 a bibliográfiai leírási és besorolási adatokat,
 ETO szakjelzeteket,
 tárgyszavakat.
A dokumentum leírásának 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
mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása.
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
 (Sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)
 megjegyzések
 kötés : ár
 ISBN-szám
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási adatok
megválasztását szabványok rögzítik.
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe),
 cím szerinti melléktétel
 közreműködői melléktétel
 tárgyi melléktétel
Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó.
Raktári jelzetek
A dokumentumok vissszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat
cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
A raktári jelzeteket feltüntetjük a katalóguscédulákon.
Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint:
 betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján),
 tárgyi katalógus (szak és tárgyszó),
Formája szerint:
 cédula,
 kiépítés alatt lévő számítógépes (BiblioBase) program
Raktári Katalógus
A raktári katalógus a könyvtár helyrajzi nyilvántartása, tükrözi az állomány felállítási rendjét.
Betűrendes leíró
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik (ld. besorolási adatok).
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Szakkatalógus
Tagolása jobb, bal és középfüles osztólapokkal a csoportképzés alapján történik.
Tárgyszókatalógus
Számítógépes feltárás, BiblioBase program alapján.
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek.
Az iskola könyvtárában hagyományos cédulakatalógus van. 2011-től kísérlet történt az állomány számítógépes feldolgozásának megkezdésére a BiblioBase integrált könyvtári rendszer
segítségével, lehetőség szerint ezt a munkát kell továbbfolytatn
Tankönyvtári Szabályzat-Tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok
A tankönyvellátás célja és feladata
. Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Biztosítani kívánjuk minden évfolyamon a tankönyvek könyvtári kölcsönzését,
valamint a napközis és tanulószobai ellátást.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata.
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a
könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti,
megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési
felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető – a tankönyvek beszerzési
árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé.
A tankönyvfelelős megbízása
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a
felelős. Az intézményvezető minden tanévben elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának
rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban:
tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, aki
ezért órakedvezményben részesül.
Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító okiratában e tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem.
A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése
Az iskolai tankönyvfelelős minden évben köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától
– a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni.
E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló
törvény 8.§ (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre (a továbbiakban:
normatív kedvezmény), továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására és mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói
esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy azt a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal
megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére
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nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság
az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.
A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a
normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív
kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában ismerteti az intézmény vezetőjével.
A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A normatív
kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap benyújtásakor be kell
mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra, amelyet aláírásával
igazol.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása
szükséges:
 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
(a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a
pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)
 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,
 sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;
 rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló
tanulói tankönyvtámogatás nem adható.
A tankönyvrendelés elkészítés
Az igazgató által megbízott tankönyvfelelős minden évben a törvényben meghatározott időpontig a munkaközösségek véleményének kikérésével elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény igazgatójával. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek
köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a Szülői munkaközösség véleményezze. Az
igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelést a fenntartónak és beszerzi a
fenntartó egyetértő nyilatkozatát A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell
elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére
biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár
állományából biztosítjuk.
Az iskolának közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak
a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel,a szülők megfelelő tájékoztatása az iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége.
A tankönyv és tartós tankönyv kölcsönzésével kapcsolatos szabályok
A tankönyv kölcsönzéssel,a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával kapcsolatos szabályok
A tanuló az ingyenesen kapott tankönyvekért felelősséggel tartozik, ezért az ingyenes tankönyvek átvételekor a tanuló nyilatkozik a tankönyvek átvételéről és arról, hogy tájékoztatást
kapott arról, hogy mely tankönyvek használatáért tartozik anyagi felelősséggel és milyen
arányban.
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A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen
használni. Elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható
legyen.
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
 az első tanév végére legfeljebb 25 %-os,
 a második év végére legfeljebb 50 %-os,
 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os,
 a negyedik év végére 100 %-os lehet.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni.
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtárostanár feladata.
Vitás esetben az intézményegység-vezető dönt.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyvnek a rongálódás pillanatában érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő
vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:
 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át,
 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át,
 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át.
Ha a tankönyv ára nem állapítható meg, a könyvtáros tanár becsült árat alkalmaz. Erre nézve a
könyv fénymásolásának lehetséges költsége az irányadó. A tankönyv árának megállapításakor
felmerülő vitás kérdésekben az intézményegység-vezető dönt.
Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenést.
Amennyiben a tanuló a tankönyvet elvesztette, a kártérítés módja:
egy éven belül : az eredeti dokumentum pótlása
egy év után : a tankönyv értékének 50%-a.
Kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja.(Kivéve:szándékos rongálás,hanyagság) A kártérítési összegre a könyvtáros tesz javaslatot, melyet az intézményegység-vezető hagy jóvá.
Az intézményegység-vezető dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában.
A tankönyv iskolai könyvtárból történő megvásárlásának szabályai
A tankönyv az iskolai könyvtárból megvásárolható.
Feltétele, hogy a tanuló
 a tankönyvet legalább 3 hónapig használja,
 a tankönyvért a tanuló, illetve a szülő a tankönyv eredeti árának 50 %-át kifizesse.
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Mellékletek

V.

1. sz. melléklet: Munkaköri leírásminták
Címoldal
Az intézmény neve:
Győri Radnóti Miklós Általános Iskola
Címe: 9021 Győr, Nagy Jenő u 2.
Közalkalmazott neve
munkaköri leírása
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
A munkakör megnevezése: tantárgyfelosztás és kinevezés alapján

A munkavégzés helye: Győri Radnóti Miklós Általános Iskola
Heti munkaideje:40 óra
Kötelező óraszám tantárgyfelosztás szerint:

A munkakörnek utasítást adó munkakörök:
 intézményvezető,  intézményvezető-helyettes,
A munkakörnek alárendelt munkakörök:
A munkakör célja:
A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.
Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
 2011.CXC tv. A nemzeti köznevelésről



2012.CXXIV.törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi törvény módosításáról
229/2012 kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról



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




326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
Az intézmény Pedagógiai programja



Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata



Éves munkaterv

A tanár/tanító a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása és a tantárgyfelosztás alapján látja el.
A tanár/tanító kötött munkaidejének az oktatással-neveléssel le nem kötött részében a
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti feladatokat látja el.
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A tanító munkakör tartalma
Általános szakmai feladatok
A tanítói feladattal kapcsolatos általános szakmai feladatok
 A tanító rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel.
 Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket,
az erkölcsi normákat.
 Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét.
Közösségi feladatokat vállal.
 A tanulók és az intézmény érdekeit szem előtt tartva figyeli a pályázati lehetőségeket, szükség esetén részt vesz a megírásukban és lebonyolításukban.
Együttműködés a szülőkkel
 Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.
 A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.
 Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási
és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
Az egyes jogok biztosítása
 Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
 Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
 Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.
Alapfokú nevelési-oktatási feladatok
 A tanító az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszában az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és a nyitottságot.
 Segíti a tanulót átvezetni az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.
 Fogékonnyá teszi a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok,
majd a tágabb társadalom értékei iránt.
 Tevékenysége során teret ad a tanuló játék- és mozgás iránti vágyának, segíti
természetes fejlődését, érését.
 Tanítói tevékenysége közben a tanultak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt.
 A tanuló kíváncsiságára és érdeklődésére építve fejleszti a tanulóban a felelősségtudatot, a kitartás képességét és előmozdítja érzelemvilágának gazdagodását.
 Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási szokásokat.
 Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában.
 Tevékenysége során ügyel arra, hogy
 a tanulók fejlesztése a test és lékek szempontjából harmonikusan történjen,
 a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse,
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 megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét,
 a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön megválasztásra.
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok
 A tanító alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében
 gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,
 az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti
 figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,
 segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,
 segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,
 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik,
 ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi,
 közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,
 közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében,
 a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására,
 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a
szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,
 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad,
 tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartja,
 a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
 segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel
neki
 a tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve
változtatja. Az ültetési rendnél figyelembe veszi a szülő kérését is
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok
 A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.
 A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja.
 A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket kiválasztja.
 Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében.
 Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik.
 Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat.
A tanulók értékelése
 Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét.
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok
 Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.
 Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyirat
kezelési feladatokat.
 Tájékoztatja az intézményvezetőt:
 ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,
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ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és
rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét.
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
 Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét
tapasztalja vagy gyanítja.
 Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába
tartozó, illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok
 Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást.
 A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.
 Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő és az orvos
munkáját.
Munkához szükséges ismeret megszerzése
 A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi.
 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja .
Informatikai eszközök használata
 Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak
betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit.
 Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
 Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
 Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.
Ünnepek megszervezése
 Gondoskodik az egyes iskolai ünnepek osztályon belüli lebonyolításáról. Kiválasztja a megemlékezések módját, formáját – pl. anyák napi műsor.
 A tanulók által előadandó műsorokat az osztály korához és fejlettségéhez mérten
állítja össze – ügyelve arra, hogy a szerepléssel kapcsolatos gyakorlás a tanulók
számára ne legyen teher.
 Közreműködik az intézményi szintű ünnepek, rendezvények megszervezésében,
a tanulók felkészítésében.

A tanári munkakör tartalma
Általános szakmai feladatok
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok
 A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel.
 Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket,
az erkölcsi normákat.
 Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét.
Közösségi feladatokat vállal.
 A tanulók és az intézmény érdekeit szem előtt tartva figyeli a pályázati lehetőségeket, szükség esetén részt vesz a megírásukban és lebonyolításukban.
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Együttműködés a szülőkkel
 Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.
 A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.
 Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
Az egyes jogok biztosítása
 Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
 Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
 Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.
Részletes szakmai feladatok
Alapfokú nevelési-oktatási feladatok



Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket.
A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz.
 Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek együttes nevelését. Ehhez
kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelően készíti fel a további tanulásra.
 Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel
való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.
 Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását.
 Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát.
 Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.
 A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti.
 Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok
- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében:
 gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,
 az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti
 figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,
 segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,
 segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,
 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik,
 ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi,
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közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,
közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében,
a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására,
a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a
szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,
a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad,
tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartja,
a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
- Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve
változtatja. Az ültetési rendnél figyelembe veszi a szülő kérését is.

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok







A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.
A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja.
A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket kiválasztja.
Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében.
Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik.
Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat.

A tanulók értékelése
- Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét.
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok



Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.
Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyirat
kezelési feladatokat.
 Tájékoztatja az intézményvezetőt
- ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,
- ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét.
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer



- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja.
- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába
tartozó, illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.
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Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok
 - Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást.
 - A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.
 - Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő és az orvos munkáját.
Munkához szükséges ismeret megszerzése
 - A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi.
 - Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen).
 Továbbképzések kiválasztásánál az intézmény érdekeit tartja szem előtt.
Informatikai eszközök használata
 - Munkájához kapcsolódóan az intézmény szabályzatában foglaltak betartásával
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit.

Osztályfőnöki feladatok


Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek
alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.
 Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve
megerősödését.
 Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál tanító társaival a tanulók haladásáról.
 Közreműködik a tanulók és tanítók konfliktusai megoldásában, szükség szerint a
problémamegoldásba bevonja a szülőket is.
 Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési
feladatait, ehhez kikéri tanító társai, valamint a diákok véleményét is.
 Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
 Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, az
őket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.
 Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagos tájékoztatást nyújt a szülőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.
 Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos
fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, programokon.
 Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó tanulóval kapcsolatban.
 Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat.
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok




Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást.
A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.
Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő és az orvos
munkáját.
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Munkaközösség-vezető feladatai
A munkaközösség-vezető menedzseli a szakmai munkaközösség programját. Mindent
elkövet annak érdekében, hogy a munkaközösség tagjai
 emberileg
 szaktudásban
 szakmódszertanilag
 magas színvonalon tudják végezni oktató-nevelő munkájukat.
Segíti az intézmény pedagógiai programjának megvalósulását úgy, hogy










évente munkatervet készít kollégáival
folyamatosan figyeli, szervezi a terv megvalósulását
tájékozódik a korszerű módszerekről és tájékoztatja kollégáit
látogatja munkatársai szakóráit
önképzéssel, továbbképzéssel aktualizálja szakmai ismereteit
támogatóan vesz részt a belső és külső mérésekben
hasonlóan jár el a belső és külső szaktárgyi versenyekkel kapcsolatban is
megszervezi a pályakezdők és új kollégák emberi és szakmai segítségét
figyeli a pályázatokat, a munkaközösség tagjaival pályázatokat készít

A tanító, napközis foglalkozást tartó tanító alapfokú nevelési-oktatási feladatai













- A napközi foglalkozás időtartama alatt a tanulókat a tanítási órákhoz igazodva
neveli-oktatja
- Segíti a tanulót átvezetni az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe, a napközis foglalkozások alatt a tanórai foglalkozásoknál nagyobb teret engedve azonban a játéknak.
- Fogékonnyá teszi a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok,
majd a tágabb társadalom értékei iránt.
- Tevékenysége során teret ad a tanuló játék- és mozgás iránti vágyának, segíti
természetes fejlődését, érését. A szabad- és játékfoglalkozások alkalmával megismerteti a tanulót minél több, kis, közepes és nagyobb csoportokban játszható
játékkal (népi játékok, körjátékok, stb.)
- Tanítói tevékenysége közben a tanultak feldolgozásának folyamatában elemi
ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt.
- A napközis foglalkozások alkalmával a tanórákra való felkészüléshez megfelelően nyugalmas körülményeket biztosít. Szükség esetén a felkészüléshez szakmai segítséget nyújt, segíti a gyengébb képességű tanulók felkészülését.
- A tanulókat tanórán tanító pedagógussal napi kapcsolatot tart fenn, a tanulókkal
kapcsolatos elvárásaikat egymással egyeztetik.
- Segíti a gyermekétkeztetési feladatok lebonyolítását, az ebédeltetést, valamint
az uzsonnáztatást, ez idő alatt a tanulók felügyeletéről gondoskodik.
- Gondoskodik arról, hogy az étkezések előtt a tanulók kezet mossanak, továbbá
az étkezéskor megfelelő magatartást tanúsítsanak.
- Kiemelt figyelmet fordít a napközis foglalkozások helyszínein a tanulóbalesetek megelőzésére.
- A napközis foglalkozás végén a tanulók iskolából való távozását felügyeli.
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- A napközis foglalkozás alatt a tanulók felkészülését segíti, ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt.
 - A tanuló kíváncsiságára és érdeklődésére építve fejleszti a tanulóban a felelősségtudatot, a kitartás képességét és előmozdítja érzelemvilágának gazdagodását.
 - Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási szokásokat.
 - Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában.
 - Tevékenysége során ügyel arra, hogy
- a tanulók fejlesztése a test és lékek szempontjából harmonikusan történjen,
- a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse,
- megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét,
- a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön megválasztásra.
.

A gyógypedagógus munkaköri leírása
A gyógypedagógus az alábbi feladatokat látja el:
A tanulókkal illetőleg ezek csoportjaival való közvetlen foglalkozás, tanítás.
A foglalkozások szakszerű megtartása.
A foglalkozásokra való felkészülés, a szükséges eszközök előkészítése.
Tanmenetek, foglalkozási illetve egyéni fejlesztési tervek készítése.
A tanulók munkáinak értékelése. A szóbeli és írásbeli teljesítmények, füzetek, feladatlapok,
rajzok és egyéb munkák rendszeres felülvizsgálata, javítása.
Szakmai, pedagógiai képesítésének állandó fejlesztése, az így megszerzett tudás átadása.
Fogadó órák megtartása.
Bemutató órák szervezése és lebonyolítása.
A tanulók felügyelete az óraközi szünetekben.
Az oktató-nevelő munkával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása:
 naplók, ellenőrzők szükséges adminisztrációjának vezetése
 statisztika elkészítése
 egyéni fejlődési lapok kitöltése, vezetése
 kontrollvizsgálatok,szakértői vizsgálatok igénylése
 tanulókról készített jellemzések
A pedagógus beosztásától függetlenül köteles részt venni a tanévnyitón, a tanévzárón, az iskolai ünnepségeken, a tantestületi, munkaközösségi értekezleteken.
A helyettesítési rendben meghatározott napon köteles a helyettesítési feladatokat ellátni.
Betegség illetve egyéb távollét esetén tanmenetét /foglalkozási tervét/ köteles időben leadni a
szakszerű helyettesítés érdekében.
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A munkatervben meghatározott és vállalt feladatok elvégzése /ünnepség, sportnapok, egyéb
rendezvények előkészítése, lebonyolítása/.
A tanulók fejlődésének figyelemmel kísérése, a szükséges orvosi, pszichológiai egyéb vizsgálatokra való javaslattétel.
A mulasztások nyilvántartásával összefüggő kötelezettségek /felszólítás, feljelentés/ elvégzése.
Kapcsolattartás a családdal,szükség esetén családlátogatás megszervezése.
A gyermekvédelmi munka segítése, a támogatásra szoruló családok ismerete, a gyermekvédelmi felelős tájékoztatása.
Együttműködés az osztályfőnökökkel,a napközis és a tanulószobás nevelővel, szükség esetén
a napközis foglakozások és a tanulószoba látogatása.
Szakmai segítségnyújtás a szaktanároknak.

Könyvtáros tanár munkaköri leírása
A könyvtáros tanár kölcsönzési időben lehetővé teszi a könyvtári könyvek kölcsönzését, felelősséggel tartozik a könyvtárban elhelyezett könyvek, technikai eszközök rendeltetésszerű
használatának biztosításáért. Folyamatosan kezeli a szakleltárt, vezeti a leltárkönyvet.
A tankönyvfelelőssel együtt biztosítja a tanulók ingyenes tankönyvellátását, közreműködik az
ehhez kapcsolódó feladatokban.

Diákönkormányzatot segítő tanár
A feladatkör ellátásával a Diákönkormányzat /DÖK/ felkérésére az intézményvezető bízza
meg.
Feladata:
Az iskolai DÖK munkájának szervezése, koordinálása, irányítása és a tanulói önkormányzat
érvényesülésének biztosítása zavartalan működésükhöz a feltételek biztosításának elősegítése.
A DÖK választott képviselői, valamint az egyes tanulói közösségek és az
iskolavezetés, a pedagógusok között az állandó és rendszeres kapcsolat biztosítása, kérések,
feladatok továbbítása. Munkájáról az igazgatónak és a DÖK-nek tartozik beszámolni.

Intézmény - vezető helyettesi feladatok
Napi rendszerességgel ellátott feladatok




Tanítói, tanári hiányzások esetén helyettesítő kollégák beosztása.
Ügyeletet ellátók szükség estén történő helyettesítésének beosztása.
Pályakezdő kollégák mentorálása.
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Kollégák tájékoztatása az aktuális versenyekről, szakmai programokról, jelentkezések. összegyűjtése, visszajelzések koordinálása.
A szakmai, pedagógiai munka aktuális nyomon követése, ellenőrzése.
Közreműködés az intézmény működési rendje végrehajtásának ellenőrzésében.
A napközi-otthon,tanulószoba,egyéb foglalkozások működésének ellenőrzése.
Kapcsolattartás az intézményegység-vezetővel és a pedagógusokkal.

Havi rendszerességgel ellátott feladatok















Kapcsolattartás a munkaközösség vezetőkkel.
Vezetői értekezletek megszervezése.
Munkaközösségi összejövetelek jegyzőkönyveinek bekérése, leellenőrzése.
Magántanulók vizsgáinak beosztása, kiértesítése, osztályozó vizsgák jegyzőkönyveinek dokumentálása.
Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok készítése, koordinálása, nyomon
követése.
A már futó pályázataink munkájának koordinálása, ellenőrzése
Túlóra, helyettesítések elszámolása, időben történő leadása..
Távollétek nyomon követése.
Kötött munkaidő nyilvántartása.
Havi programok, iskolai rendezvények kiírása,lebonyolításának ellenőrzése.
Naplók, szakköri naplók ellenőrzése.
Pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése
Az iskolai és nemzeti ünnepek munkarendhez igazodó megszervezésének segítése.
Igazolatlan hiányzás nyilvántartása.

Éves szinten elvégzett feladatok




















Közreműködés a tantárgyfelosztás elkészítésében
Közreműködés az órarend elkészítésében
Az intézményegység-vezetővel egyeztetve a munkaköri leírások elkészítése, aláíratása, változás estén aktualizálása
Egyéb foglalkozások igényfelmérése, megszervezése
Egyéb foglalkozások beépítése a munkatervbe, ellenőrzése.
Hit-és erkölcstan órák iránti igények begyűjtése, az órák megszervezése.
Órarend- H órák-ügyelet végrehajtásának ellenőrzése.
Fogadó órák, szülői értekezletek megszervezése.
Közreműködés az éves munkaterv elkészítésében.
Adatszolgáltatás a tanév eleji –félévi év-végi statisztika elkészítéséhez.
Pályaorientációs programok koordinálása
Együttműködő szervezetekkel való programok koordinálása
Osztályozó értekezletek levezetése.
Osztályozó vizsgák megszervezése, dokumentálása.
Fogászati vizsgálatok beosztása. megszervezése.
Osztályfényképezések koordinálása.
Nyílt tanítási napok szervezése.
Az iskolai honlap nyomon követése.
Közreműködés az év végi értékelésben.
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Együttműködés a nyári táborok szervezésében,
Nyári napközi igények felmérése, ügyelet szervezése.
Tanügyi nyilvántartások vezetésének segítése, ellenőrzése


Ciklikusan visszatérő feladatok



Aktív részvétel a havi vezetői értekezleten.
Ellenőrzés:
 pedagógiai munka
 szakóra
 munkaközösségi összejövetelek
 osztály szülői értekezletek
 szakkörök
 munkatervek
 tanmenetek
 tanügyi dokumentumok
 A diák-önkormányzati munka segítése
 A gyermekvédelmi feladatok koordinálása
 Kiemelt bánásmódot igénylő gyermekekkel kapcsolatos intézkedések.
 SNI-s gyermekek nyilvántartása, szakemberek igénylése, kapcsolattartás a szakértői bizottság szakembereivel, foglalkozások koordinálása, adatszolgáltatás a
hivatali szerveknek,

 Kapcsolattartás a külső szervekkel.
 Kapcsolattartás az intézményegység-vezetővel.
 Kapcsolattartás a Civil szervezetekkel :pl:Alapítvánnyal
 Kapcsolattartás az érdekvédelmi szervekkel:pl. Közalkalmazotti Tanács,Pedagógus Szakszervezet, Szülői Munkaközösség.
 Részvétel a továbbképzési kötelezettségek teljesítésének követésére alkalmas
nyilvántartások vezetésében.
 Részvétel a belső szabályzatok elkészítésében, megvalósulásának ellenőrzésében.
Előre nem tervezhető feladatok








Szülők fogadása, meghallgatása.
Külső szervekkel való kapcsolttarás egyedi esetekben.
Közreműködés a fegyelmi problémák megoldásában.
Külső szervekkel való kapcsolattartás egyedi esetekben.
Részvétel szakmai előadásokon, konferenciákon.
Tanulmányi versenyek koordinálása.
A Radnóti Alapítvány munkájának segítése.

Pedagógiai-szakmai feladatok


Tantárgya tanításával kapcsolatos oktatási-nevelési feladatok ellátása.
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Tanmenetek elkészítése.
Felkészülés a tanórákra, dolgozatok elkészítése, javítása.
A tanulók felkészítése tanulmányi versenyekre.
Tanulói tevékenység irányítása, ellenőrzése, értékelése.
Kapcsolattartás a szülőkkel.

Záró rész
A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása a munka díjazása szempontjából
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok:
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete,
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok:
 felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat
 felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat
 értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét
 elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet
 részt vesz a nevelőtestület munkájában
 részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében
 részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében
 részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése,
lebonyolítása)
 részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és lebonyolítása,)
 szervezi a szabadidő hasznos eltöltését
 közreműködik a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában
 ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat
A munkakörhöz tartozó felelősség
- Felelős az átvett eszközökért.
- Az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzéséért.
A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes
- munkaközösség-vezetők
- diákönkormányzat
- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
- nevelőtestület tagjai
- gazdasági és technikai dolgozók
Külső kapcsolatok
- tanácsadók
- szülők
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az intézmény partnereinek képviselői

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek
ismerem el.
Kelt: Győr,
.................................................................
átadó

..................................................................
átvevő

Példányok:
1. pld. munkáltató
2. pld. munkavállaló személyi anyag
3. pld. irattár
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
Az iskolatitkár munkaköri leírása
Munkaideje:napi 8 óra
Munkaidő beosztása:7.30-tól 15.30 óráig
Munkaköri feladatai:
 Bélyegnyilvántartás
 2 db postakönyv: sima levelek, ajánlott levelek részére
 Tanulónyilvántartás
 Tűzrendészeti kulcsok, kulcsnyilvántartó füzettel (kiadott kulcsokhoz)
Kulcsok:
Szigorú számadású nyomtatványok kezelése
o Szabadság-engedély
o Készpénzutalvány füzet
o Átvételi elismervény (nyugta)
o Elszámolás étkezési térítési díjakról
o Raktári anyagkivételezési bizonylat
o Anyagkivételezési bizonylat
o Anyag, fogyóeszköz bevételezési bizonylat
o Kiadási pénztárbizonylat
o Bevételi pénztárbizonylat
o Anyag, fogyóeszköz kivételezési bizonylat
o Anyag visszavételezési bizonylat
o Diákigazolvány
o Bizonyítvány
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o Ellenőrző nyílvántartása
Gépek gyáriszám szerinti nyilvántartása /egyénenkénti átvétellel – füzet/
Balesetnyílvántartás
o tanulói
o dolgozói
 Iktatókönyv, irattár
 Kintlévő vagyontárgyak vezetése
 Tűzoltó készülékek ellenőrzésének naplója
 Bélyegzők:
1db műa. Iskolai
 1db érvényesítő
 1db körbélyegző
 1db hosszúbélyegző OTP számlaszámmal
 Kézbesítőkönyv felügyelete 3db
 Elvégzi az iskola központi adminisztrációját /igazgató, igazgatóhelyettes/ önálló levelezései.
 Vezeti a tanuló-nyilvántartásokat és elvégzi a tanulókkal kapcsolatos adminisztratív
ügyintézést, /iskolalátogatási igazolások, tanulói baleseti jegyzőkönyv, stb./
 A postabontást követően az iskola igazgatója által névre szignált ügyiratokat iktatja,
bevezeti az iktatókönyvbe és átadja ügyintézésre az iskolavezetésnek.
 Elvégzi a napi postázási feladatokat, különös figyelemmel az elszámolások alapját képező bélyeg és ajánlott levél küldeményt.
 Nyilvántartja a szabadságokat és hiányzásokat és az előírásnak megfelelően az ezekkel
kapcsolatos jelentési kötelezettségeknek eleget tesz.
 Az igazgató által meghatározott összejöveteleken jegyzőkönyvet vezet és azt megküldi
a felügyeleti hatóságnak.
 Megrendeli és lebonyolítja az iskolai adminisztrációval kapcsolatos nyomtatvány ellátást.
 Elvégzi az iskolázással kapcsolatos összes adminisztrációt.
 Feladata az iskolához érkező ügyiratok és egyéb iskolai jelentések határidejének nyilvántartása, illetve az ezekkel kapcsolatos intézkedések figyelemmel kísérése.
Feladata továbbá az igazgatás közvetlen segítése
 Intézményi ügyiratok elkészítése, iktatása, sokszorosítása, postázása, irattározás
 Határidős feladatok számontartása
 Jegyzőkönyvek, emlékeztetők, igazgatói utasítások elkészítése, irattározása, eljuttatása
az elosztási listák szerint
 Érkező posta iktatása
 Igazgatói hatáskörbe tartozó közalkalmazottak munkaügyi adminisztrációja /jelenlét,
eltávozás betegség szabadság nyilvántartása, ellenőrzése/
 Iskolai kézbesítő munkájának irányítása
 Az intézmény információ- és feladatfogadási képességeinek folyamatos fenntartása
További feladatai:
 Közreműködik a beiskolázási, pályaalkalmassági orvosivizsgálatok lebonyolításában
 Közreműködik a tanulók továbbtanulási ügyeinek intézésében
 Adminisztrálja a pedagógusok tanulmányi, vizsga és gyermekgondozási szabadságát
 Pénztár kezelése
 Bélyegzők tárolása, vezetése
 Napközi pénzelszámolás
 Leltározás, szobaleltározásban való aktív részvétel



81

2. sz. Melléklet Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és
adatvédelem helyi szabályait.
A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre kerültek:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény.

1. A szabályzat célja és hatálya
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy:
- meghatározza az Intézményben a gyermekekkel, tanulókkal, illetve a foglalkoztatottakkal kapcsolatban vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint
biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,
- rendelkezzen a gyermekekkel, tanulókkal, valamint a foglalkoztatottakkal összefüggő adatok titokvédelméről,
- meghatározza az adatvédelemi és a titokvédelemi kötelezettségek teljesítésének helyi
követelményeit, szabályait.
A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed:
- a közoktatási intézményben folytatott valamennyi, a tanulókat, illetve gyermekeket
érintő személyes és egyéb adat kezelésére,
- a közoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket érintő
személyes és egyéb adat kezelésére,
- a személyes adatokat feladatköre miatt ismerő személyre, függetlenül attól, hogy az
Intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy állt-e.

2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei
2.1. A személyes adat és különleges adat fogalmi meghatározása
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
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Az érintett alatt bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személyt kell érteni.
Különleges adat:
a) faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra,
b) az egészségügyi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat,
valamint a bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat.
2.2. Adatkezelés
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így például azok:
- gyűjtése,
- felvétele,
- rögzítése,
- rendszerezése,
- tárolása,
- megváltoztatása,
- felhasználása,
- lekérdezése,
- továbbítása (ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik),
- nyilvánosságra hozatala (ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik),
- összehangolása vagy összekapcsolása,
- zárolása (az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre
történő lehetetlenné tétele),
- törlése (az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreálltásuk többé
nem lehetséges),
- megsemmisítése (az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése), valamint
- az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyes
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is.
2.3. Adatkezelő
Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely:
- az adatok kezelésének célját meghatározza,
- az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
- az adatkezelést végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Az intézmény:
- a tanulók, gyermekek adataival,
- a foglalkoztatottak adataival,
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kapcsolatban adatkezelői minőséget tölt be.
2.4. A köznevelési intézmény adatkezelése
A köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 41. § (1) bekezdése alapján köteles:
- a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat vezetni,
- a köznevelés információs rendszerébe (KIR) bejelentkezni,
- az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatot szolgáltatni.
A köznevelési intézmény adatkezelése alapvetően két területre tagozódik:
a) gyermekekkel, tanulókkal összefüggő adatkezelés, valamint
b) a foglalkoztatottakkal összefüggő adatkezelés.

3. Általános adatkezelési szabályok
3.1. Az adatok nyilvánosságra hozatala
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos részletes szabályokat az Intézménynek a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata határozza meg.
3.2. Az adatfeldolgozás
Az Intézménynek, mint a gyermekek és tanulók adatait feldolgozónak, valamint az intézmény
alkalmazottjainak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
jogszabályok, valamint jelen szabályzat rendelkezései határozzák meg.
3.3. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból,
- jog gyakorlása és
- kötelezettség teljesítése
érdekében lehet.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely:
- az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, illetve
- a cél elérésére alkalmas.
A közoktatási intézmény a gyermekek, tanulók személyes adatait, valamint az alkalmazottak
adatkezelésének célját a törvények határozzák meg.
3.4. Az adatfelvételre vonatkozó szabályok
Az érintettel az adat(ok) felvétele előtt közölni kell a következőket:
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- az adatszolgáltatás jellegét, azaz azt, hogy az adatszolgáltatás:
- kötelező (és ha kötelező, akkor mely jogszabály alapján kötelező) vagy
- önkéntes, illetve
- az adatkezelés célját és jogalapját,
- ki az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult,
- az adatkezelés időtartamát,
- az adatok megismerésére jogosultakat,
- az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.
Kötelező adatkezelés
A kötelező adatkezelés a tájékoztatás történhet a kötelező adatszolgáltatást előíró jogszabályi
helyre való hivatkozással, ha az tartalmazza az előbb felsorolt valamennyi információt.
Önkéntes adatszolgáltatással összefüggő adatkezelés
Önkéntes adatszolgáltatás esetén:
- a tanulót,
- kiskorú tanuló esetén a szülőt is
tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.
Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedélyét.
Az önkéntes adatszolgáltatás esetén az érintettnek olyan hozzájárulást kell adnia, melyből
egyértelműen megállapítható, az érintett akaratának önkéntes és határozott hozzájárulási
szándéka, valamint beleegyezése a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
3.5. Az adatkezeléssel szembeni követelmények
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
- felvételük és kezelésük megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a nemzeti köznevelésről szóló, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek,
- a kezelt adatok legyenek pontosak, teljesek és - ha szükséges - időszerűek,
- az adatok tárolási módja alkalmas legyen arra, hogy az érintett személyt csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
3.6. Az adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása
A személyes adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha:
- az érintett hozzájárult, vagy
- törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra
nézve teljesülnek.
Az adatkezelés és adattovábbítás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a
közalkalmazotti törvény határozza meg.
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3.7. Az adatbiztonság
Az Intézmény, mint adatkezelő köteles:
- gondoskodni az adatok biztonságáról,
- megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen:
- a jogosulatlan hozzáférés,
- megváltoztatás,
- továbbítás,
- nyilvánosságra hozatal,
- törlés vagy megsemmisítés, valamint
- a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen.
3.8. Az adatok statisztikai célú felhasználása
A szabályzatban meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatóak, és statisztikai felhasználás céljára, személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.
3.9. A KIR részére történő adatszolgáltatás módja
A köznevelési intézmény nevében az intézmény képviseletére jogosult személy, mint adatszolgáltató:
- elsősorban a KIR honlapján keresztül, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással köteles az adatszolgáltatásokat megküldeni,
- amennyiben az elektronikus hitelesítés nem megoldott, az adatlapokat postai úton
kell megküldeni.

4. A tanulók, gyermekek adatkezelésével kapcsolatos szabályok
4.1. A köznevelési intézmény által kezelt adatok
A tanulók, gyermekek személyes adata a közoktatási intézményben, a köznevelési törvényben
meghatározott adatkörben kezelhető.
E kötelező adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az
adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a hivatkozott törvény határozza
meg.
A köznevelési törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) gyermek, tanuló adatai:
- neve,
- születési helye és ideje,
- neme,
- állampolgársága,
- lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
- társadalombiztosítási azonosító jele,
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- nem magyar állampolgár esetén, Magyarország területén való tartózkodás
jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
b) szülő adatai:
- szülő neve,
- lakóhelye,
- tartózkodási helye,
- telefonszáma;
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok;
d) a gyermek óvodai jogviszonyával, tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
- a felvételivel kapcsolatos adatok,
- a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
- a jogviszony szüneteltetésével, megszüntetésével kapcsolatos adatok,
- a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok
- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
- a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
- mérési azonosító,
e) a tanuló jogviszonyával kapcsolatos adatok:
- a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
- felnőttoktatás esetén az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
- a tanuló fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
- a tanuló diákigazolványának sorszáma,
- a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
- az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
- a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
- az országos mérés-értékelés adatai.
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek.
E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
4.2. A KIR-ben nyilvántartott gyermek és tanuló adatok
A közoktatási információs rendszer nyilvántart egyes gyermek és tanuló adatokat.
A KIR tartalmazza a tanulói nyilvántartást.
A nyilvántartás tartalmazza a tanuló:
- nevét,
- nemét,
- születési helyét és idejét,
- társadalombiztosítási azonosító jelét,
- oktatási azonosító számát,
- anyja nevét,
- lakóhelyét (tartózkodási helyét),
- állampolgárságát,
- sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
- diákigazolványának számát,
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- jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy
- magántanuló-e,
- tanköteles-e,
- a jogviszonyának szüneteltetése mikor kezdődött és fejeződött be,
- jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
- a nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
- a jogviszonyát megalapozó köznevelési feladatot,
- a nevelésének, oktatásának helyét,
- felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
- tanulmányai várható befejezésének idejét,
- évfolyamát.
4.3. Az adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása
A gyermekek, tanulók adatai közül – a köznevelési törvényben meghatározott célból – továbbíthatók:
Továbbítással érintett szervezet, személy
Adatkör, illetve adattovábbítási cél
1. A köznevelési intézmény által nyilvántartott adatok vonatkozásában
fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség,
1. a tartózkodásának megállapítása céljából
települési önkormányzat jegyzője, közigazga- a) gyermek, tanuló adatai:
tási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére
- neve,
- születési helye és ideje,
- lakóhelyének, tartózkodási helyének
címe,
b) szülő adatai:
- szülő neve,
- lakóhelye, tartózkodási helye,
- telefonszáma;
c) a tanuló jogviszonyával kapcsolatos adatok:
- jogviszonyának kezdete,
- jogviszony szüneteltetésének ideje,
- jogviszony megszüntetése,
- a magántanulói jogállással kapcsolatos
adatok,
- mulasztásának száma.
2. a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben
az érintett óvoda, iskola
az óvodai, iskolai felvételével, átvételével
kapcsolatos adatok
egészségügyi, iskola egészségügyi feladatot
az egészségügyi állapot megállapítása céljáellátó intézmény
ból
a) gyermek, tanuló adatai:
- neve,
- születési helye és ideje,
- társadalombiztosítási azonosító jele,
- lakóhelyének, tartózkodási helyének
címe,
b) szülő adatai:
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- szülő neve,
- lakóhelye, tartózkodási helye,
- telefonszáma,
c) az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció,
d) a tanuló- és gyermekbalesetekre vonatkozó
adatok
a családvédelemmel foglalkozó intézmény,
a veszélyeztetettség feltárása, megszüntetése
szervezet, gyermek- és ifjúságvédelemmel
céljából
foglalkozó szervezet, intézmény
a) gyermek, tanuló adatai:
- neve,
- születési helye és ideje,
- társadalombiztosítási azonosító jele,
- lakóhelyének, tartózkodási helyének
címe,
b) szülő adatai:
- szülő neve,
- lakóhelye, tartózkodási helye,
- telefonszáma,
c) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
d) a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre,
tanulóra vonatkozó adatok
fenntartó
A tanuló igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükséges adatai az igénybe
vehető állami támogatás igénylés céljából
tankönyvforgalmazó
a számla kiállításához szükséges adatok
bizonyítvány nyilvántartó szervezet
az állami vizsga alapján kiadott bizonyítványok adatai a bizonyítványok nyilvántartása
céljából
sajátos nevelési igényre,
a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre,
nevelési-oktatási intézménynek, illetve vissza magatartási rendellenességre vonatkozó adatok
a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intéz- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükményeinek, az iskolának
séges fejlettséggel kapcsolatos adatok
az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen
belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a
gyakorlati képzés szervezőjének, a tanuló- a magatartás,
szerződés alanyainak, vagy ha az értékelés szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos
nem az iskolában történik, az iskolának, isko- adatok
laváltás esetén az új iskolának, a szakmai
ellenőrzés végzőjének
a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészí- a diákigazolvány kiállításához szükséges vatésében közreműködő személy
lamennyi adat
2. A KIR-ben nyilvántartott tanuló nyilvántartás adatai vonatkozásában
a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel KIR tanuló nyilvántartásának személyes adata
jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás
valamint a személyi adat- és lakcímnyilván- jogszerű igénybevételének megállapítás céltartás központi szerve részére
jából
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A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető,
kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A köznevelési törvényben meghatározottakon túlmenően a köznevelési intézmény a gyermekkel, tanulóval kapcsolatban adatokat nem közölhet.
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az
általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.

5. A foglalkoztatottak adatkezelésével kapcsolatos szabályok
5.1. A foglalkoztatottak adatkezelésével kapcsolatos adatkezelési szabályok
A köznevelési intézményekben a foglalkoztatottak adatkezelése kiterjed:
- a közalkalmazotti alapnyilvántartásra, valamint
- az óraadó tanárok nyilvántartására.
Az intézmény nyilvántartja:
- a pedagógus oktatási azonosító számát,
- a pedagógusigazolványának számát,
- a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
Közalkalmazotti alapnyilvántartás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény VIII. fejezete rendeli el a
közalkalmazottak személyes adatainak kezelését a közalkalmazotti nyilvántartás rendszerében.
E kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a hivatkozott törvény határozza meg.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül
- a munkáltató megnevezése,
- a közalkalmazott neve, továbbá
- a besorolására vonatkozó adat
közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.
A munkáltató közalkalmazotti alap-nyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más adatrendszerrel nem kapcsolható össze.
A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
Óraadók nyilvántartása
A köznevelési intézmény az óraadó tanárok tekintetében nyilvántartja:
- a nevét,
- a születési helyét, idejét,
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- a nemét,
- a lakóhelyét, tartózkodási helyét,
- végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
- oktatási azonosító száma.
Az adatkezelés szabályai
Az Intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.
5.2. A KIR-ben nyilvántartott alkalmazotti nyilvántartás adatok
A közoktatási információs rendszer nyilvántart egyes alkalmazotti adatokat.
A KIR tartalmazza az alkalmazotti nyilvántartást.
A nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott:
- nevét, anyja nevét,
- születési helyét és idejét,
- oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
- végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség,
a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
- munkaköre megnevezését,
- munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
- munkavégzésének helyét,
- jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
- vezetői beosztását,
- besorolását,
- jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
- munkaidejének mértékét,
- tartós távollétének időtartamát.
Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni.

91

5.3. Az adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása
Továbbítással érintett szervezet, személy
Adatkör, illetve adattovábbítási cél
1. A közalkalmazotti nyilvántartás rendszerében és az óraadók nyilvántartásában nyilvántartott adatok vonatkozásában
- közalkalmazott felettese,
A vonatkozó jogszabályban meghatározott
- minősítést végző vezető,
feladataik ellátása céljából a közalkalmazotti
nyilvántartásból
- feladatkörének keretei között a törvényessé- A vonatkozó jogszabályban meghatározott
gi ellenőrzést végző vagy törvényességi felfeladataik ellátása céljából törvényességi elügyeletet gyakorló szerv,
lenőrzés, illetve törvényességi felügyelet miatt - a közalkalmazotti nyilvántartásból
- bíróság
A vonatkozó jogszabályban meghatározott
feladataik ellátása céljából, munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a közalkalmazotti nyilvántartásból
- nyomozó hatóság,
közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban
- ügyészség,
a közalkalmazotti nyilvántartásból
- bíróság
a személyzeti, munkaügyi és illetményszemélyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladat- számfejtési ügyekben
tal megbízott munkatársa
az adóhatóság
A vonatkozó jogszabályban meghatározott
feladataik ellátása céljából - az adóügyekben
- a közalkalmazotti nyilvántartásból
a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási
A vonatkozó jogszabályban meghatározott
szerv
feladataik ellátása céljából - a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási szerv - a közalkalmazotti nyilvántartásból
üzemi baleseteket kivizsgáló szerv
A vonatkozó jogszabályban meghatározott
feladataik ellátása céljából - üzemi baleset - a
közalkalmazotti nyilvántartásból
munkavédelmi szerv
A vonatkozó jogszabályban meghatározott
feladataik ellátása céljából - a munkavédelmi
ügyekben - a közalkalmazotti nyilvántartásból
fenntartónak, kifizetőhelynek, bíróságnak,
az adatok célhoz kötöttség megtartásával torendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel vábbíthatóak
összefüggő igazgatási tevékenységet végző
közigazgatási szervnek, a munkavégzésre
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultnak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak
a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány
A pedagógusigazolvány kiállításához szükséelkészítésében közreműködők részére
ges valamennyi adat.
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2. A KIR rendszerében nyilvántartott alkalmazott nyilvántartás adatok vonatkozásában
a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel
A nyilvántartásból adat az egyes, a foglalkozjogosságának ellenőrzésére hivatott részére
tatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű
igénybevételének megállapítása céljából továbbítható
a személyi adat- és lakcímnyilvántartó A nyilvántartásból az adatok pontosságának,
szerv részére
teljességének, időszerűségének biztosítása,
valamint a pedagógusigazolvány igénylésével
kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából

6. Az adatkezeléssel érintettek, adatkezeléssel kapcsolatos jogai és a jogok
érvényesítése
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok megilletik:
- a kiskorú tanuló és gyermek esetében a gyermeket és szülőt,
- nagykorú tanuló esetében a tanulót,
- a foglalkoztatottat.
Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai különösen a következők:
- tájékoztatáskérési jog,
- adathelyesbítés és
- adattörlés vagy adatzárolás kérési jog.
6.1. Tájékoztatáskérés
A tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő), illetve a foglalkoztatott kérésére az Intézmény
tájékoztatást ad:
- az általa kezelt adatokról, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott
adatairól, azok forrásáról,
- az adatkezelés céljáról,
- az adatkezelés jogalapjáról,
- az adatkezelés időtartamáról,
- az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
- arról, hogy az adatokat kik és milyen célból kapják vagy kapták meg.
A tájékoztatás kérhető:
- szóban vagy
- írásban.
Az Intézmény köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt – legfeljebb
azonban 30 napon belül – írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás az intézményi jogviszonyhoz, foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó, a
köznevelési, valamint a közalkalmazotti törvény alapján kötelezően nyilvántartott adatok tekintetében nem tagadható meg.
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6.2. Adathelyesbítés
Az érintett tanuló (illetve kiskorú gyermek esetében a szülő), valamint az intézmény foglalkoztatottja kérheti a nyilvántartott adatainak helyesbítését.
A helyesbítést az Intézmény köteles elvégezni akkor, ha a valóságnak nem megfelelő adatot
tartott nyilván.
6.3. Az adat törlése, zárolása
6.3.1. Az adat törlése
Az érintett, illetve képviselője kérheti a személyes adatai törlését.
Törölni kell a személyes adatot, ha:
- a kezelése jogellenes,
- az érintett a nem kötelezően nyilvántartott, kezelt adatainak törlését kéri,
- a hiányos vagy téves - és az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt,
- azt bíróság vagy arra jogosult szerv elrendelte.
6.3.2. Az adatok zárolása
Az intézmény, mint adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha:
- az érintett ezt kéri, vagy
- feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét.
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely miatt az adat nem került törlésre.
6.4. Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelés kötelező
adatkezelés,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tilta94

kozással érintett személyes adatot korábban továbbított, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért
egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatvédelmi törvény szerint
bírósághoz fordulhat.

7. Az adatkezelés helyi rendje
7.1. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét az Intézmény a jelen szabályzat rendelkezéseinek kiegészítéseként, az egységes iratkezelés érdekében, az Iratkezelési szabályzatában
határozza meg.
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.
Az iratkezelési szabályzat adatkezelési szabályaira vonatkozóan a nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet (közösséget) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg.
7.2. Az adatokat kezelők személyi felelőssége
Az Intézményben a gyermekek, tanulók, valamint a foglalkoztatottak személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban felelősség terheli:
- az intézményvezetőt,
- az intézményvezető megbízásából adatkezelést végző személyt,
- a feladatellátása során adatot kezelő személyt.
7.2.1. Az intézményvezető felelőssége
Az intézményvezető felelős:
- a személyes adatok védelméért,
- a személyes adatok adatkezelése jogszerűségéért, valamint
- az intézményi, valamint a foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve a követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.
Felelősségi körében köteles gondoskodni:
- az adatvédelmi szabályzat folyamatos karbantartásáról,
- az adatvédelem ellenőrzési módszereinek és rendszerének kialakításáról és működtetéséről,
- az intézményi jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével, valamint a titokvédelemmel kapcsolatos követelmények szerven belüli közzétételéről,
- az egyes adatkezelések ellenőrzésének szükség szerint, de legalább évente egyszer
történő elvégzéséről.
Az intézményvezető a feladatait a szabályzat 2. sz. mellékletében megbízott adatkezelő személyre ruházhatja. A feladatellátási kötelezettségnek szerepelnie kell az érintett személy
munkaköri leírásában is.
7.2.2. Az adatkezelő felelőssége
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Az adatkezelő felelős:
- az intézményvezető által átruházott feladatok jogszerű ellátásáért,
- a személyes adatok közvetlen védelméért,
- az egyéb adatkezelési feladatok szabályszerű végrehajtásáráért.
7.2.3. A feladatellátása során adatot kezelő személy felelőssége
A feladatellátása során adatot kezelő személy köteles a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelni, a titokvédelmi szabályokat betartani.
7.3. Adatkezelésekkel kapcsolatos nyilvántartás
7.3.1. Az adatkezelési nyilvántartás
Az adatkezelésről nyilvántartást kell vezetni.
Az adatkezelési nyilvántartást az intézményvezető által kijelölt személy(ek) végzi(k).
Az Intézményben nyilvántartást kell vezetni minden adatkezelésről. Az adatkezelési nyilvántartás egy-egy példányát köteles megőrizni:
- az intézményvezető, valamint az általa kijelölt személy, illetve
- az adatkezelést végző személyek.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket,
körülményeket, mint pl.:
- az adatkezelés megnevezését,
- az adatkezelés célját, rendeltetését,
- az adatkezelés konkrét alapját, jogalapját,
- az adatkezelést végző személyt,
- az adatkezeléssel érintett tanulók, gyermekek körét és számát,
- az adatkezelés során nyilvántartott adatok körét,
- az adatkezelés során kezelt adatok forrását:
- közvetlen adatkéréssel az érintettől, illetve
- már meglévő nyilvántartásból,
- az adatkezelés során az adatfeldolgozás módját:
- manuális,
- számítógépes,
- vegyes
- az adatokon végzett rendszeres adatkezelési műveletek meghatározását (tárolás, módosítás stb.)
- az adattovábbítás iránya és tartalmát,
- a kiemelt adatbiztonsági intézkedéseket,
- az adatok megőrzésének, illetve törlésének idejét.
Az adatkezelési nyilvántartás adattartamának helyességéről az intézményvezetőnek évente
legalább egy alkalommal, ellenőrzés során kell meggyőződnie.
7.3.2. Jegyzőkönyv az adatkezelések összekapcsolásáról
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Amennyiben az Intézményben adatkezelések összekapcsolása történik, az adatkezelésről
jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az adatkezelés sajátosságait.
7.3.3. Jegyzőkönyv az adatszolgáltatásokról
Az Intézményhez érkezett megkeresések alapján teljesített adatszolgáltatásokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az adatszolgáltatás, továbbítás legfontosabb adatait.

8. A titokvédelmi szabályok
8.1. Titoktartási kötelezettség
A titoktartási kötelezettség azt jelenti, hogy a titoktartásra kötelezett személy hivatásánál fogva harmadik személyeknek nem árulhat el meghatározott információkat.
8.2. A titoktartási kötelezettséggel érintett személyek
Titoktartási kötelezettség terheli:
- a pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá
azt,
- aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének ellátásában (a továbbiakban 8.
pont alkalmazásában együtt: pedagógus),
- részt vesznek a nevelőtestületi értekezleten, és ott a tanulókkal, gyermekekkel kapcsolatos információkhoz jutnak.
A titoktartásra kötelezett személyek kötelezettsége független a foglalkoztatási jogviszony
fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
8.3. A titoktartási kötelezettség tartalma
A titoktartási kötelezettség kiterjed a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
Kivételek a titoktartási kötelezettség alól
A titoktartási kötelezettség alól kivételt képez:
- a szülők részére, illetve
- a nevelőtestületi értekezleten nyújtott információ, valamint
- a gyermekvédelmi szolgálat értesítése.
A szülők tájékoztatására vonatkozó szabályok:
- A titoktartási kötelezettség általában nem terjed ki a gyermek, tanuló szülőjének
adott információkra, így a gyermek, illetve a kiskorú tanuló szülőjével minden, a
gyermekével összefüggő adat közölhető.
- Nem közölhető a szülővel sem a gyermek, illetve kiskorú tanulóra vonatkozó olyan
adat, melynek közlése súlyosan sértené, vagy veszélyeztetné a gyermek, tanuló érdekét.
Az adat közlése akkor sérti, vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek, tanuló érdekét, ha
olyan körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyer97

mek, tanuló testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza,
és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.
A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályok:
- A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő megbeszélésére.
A gyermekszolgálat értesítése:
A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott a köznevelési intézmény vezetője útján – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben foglaltakra tekintettel – köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.
Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A titoktartási kötelezettséggel nem érintett adatok:
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermekek, tanulók adatainak a köznevelési törvényben meghatározott adatnyilvántartásra és továbbítására.
8.4. Felmentés a titoktartási kötelezettség alól
A titoktartási kötelezettség alól:
- kiskorú esetén a szülő,
- nagykorú tanuló esetén a tanuló
írásban felmentést adhat.

9. Az adatvédelmi szabályok a nyilvántartások vezetési módszerei szerint
Az adatvédelmi szabályok - az adatok vezetési, tárolási módszere miatt - eltérőek. Sajátos
szabályok vonatkoznak:
- a hagyományos módszerrel végzett adatkezelésre, ahol az adatok papír alapúak, valamint
- a számítógépes rendszerekkel végzett adatkezelésre.
9.1. A hagyományos módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi
szabályok
A szabályzatban meghatározott adatok nyilvántartása csak akkor történik hagyományos módon, papír alapon, ha a számítógépes feldolgozás nem lehetséges.
Az adatok védelme érdekében gondoskodni kell a számítógépes rendszerek adatvédelméről is.
A hagyományos módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatban az alábbi alapvető adatvédelmi szabályokat kell betartani:
a) Gondoskodni kell a papír alapú adathordozók biztonságos tárolásáról.
A tárolást páncélszekrényben, ennek hiányában tűzbiztos lemezszekrényben kell megoldani.
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b) Az adatokhoz való hozzáférést a tároló eszköz zárásával kell megoldani. A tárolók
kulcsával csak azok a közalkalmazottak rendelkezhetnek, akik valamilyen személyzeti
feladat ellátására feljogosítottak.
Az intézményvezető a kiadott kulcsokról nyilvántartást vezet.
Amennyiben a kulcs elveszik, azt haladéktalanul jelenteni kell az intézményvezetőnek,
aki gondoskodik a zár lecseréléséről.
c) Amikor az adatkezelés folyik az adatkezelő helyiségbe csak olyan személy léphet
be, aki adatkezelésre jogosult.
d) A nem rutinszerű, nem szokványos adatkezelésről, az adatkezelést megelőzően értesíteni kell az intézményvezetőt vagy megbízottját.
e) Az adatkezelésekről folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel
kell tüntetni, hogy ki, milyen jogcímen, milyen iratot kezelt. Az intézményvezető, illetve a személyzeti szerv vezetője ellenőrzi a nyilvántartás vezetése naprakészségét,
valamint az adatkezelők körét, és adatkezelésük jogszerűségét.
9.2. A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályok
Az alkalmazott számítógépes nyilvántartó rendszerek megnevezését melléklet tartalmazza.
A szabályozás célja: biztosítani a számítógépes információs rendszerben az adatkezelés fizikai biztonságát, a működtetés rendjét.
Az adatbiztonság szabályozása keretében gondoskodni kell:
- a fizikai biztonság,
- az üzemeltetési biztonság,
- a technikai biztonság, valamint az
- információ továbbítás biztonságának
biztosításáról.
A fizikai biztonság érdekében ellátandó feladatok:
- Az adathordozó eszközök elhelyezésére csak olyan helyiség jelölhető ki, amely elegendő biztonságot nyújt az illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti
csapás ellen.
- Azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, csak olyan személyek léphetnek be,
akik adatkezeléssel megbízottak, illetve akiknek betekintési joguk van. A betekintési
jogukat igazolniuk kell.
- A számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolása a hagyományos adathordozóknál rögzített módon történik.
- Az adathordozókról és azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni.
- Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek nevét az intézményvezető e szabályzat 3. sz. melléklete szerint határozza meg.
- A számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásai dokumentációját az intézményvezető őrzi.
Az üzemeltetési biztonság szabályairól:
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- A számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsorát – a
feladataik meghatározásával – el kell készíteni. A listát az intézményvezető állítja öszsze és őrzi meg.
- Az adatokhoz való hozzáférés szabályait az Intézmény informatikai szabályzata tartalmazza.
- Külső személy (pl.: karbantartó) számára a számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférést lehetőleg úgy kell biztosítani, hogy a kezelt adatokat ne ismerhesse meg.
- A számítógépes rendszer bevezetését e szabályzat mellékletében dokumentálni kell
(4. sz. melléklet). A rendszer vagy annak bármely eleme csak az intézményvezető felhatalmazásával változtatható meg. Ennek ellenőrzéséért a személyzeti szerv vezetője
tartozik felelősséggel.
- A számítógépes rendszer üzemeltetéséről nyilvántartást kell vezetni, melyet az intézményvezető folyamatosan ellenőrizni köteles.
- A rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan kell kezelni, hogy azok el ne vesszenek, ne cserélődhessenek el, ne sérüljenek meg. A kezelés
konkrét módjára az intézményvezető szóban adhat utasítást.
A technikai biztonság szabályai:
- Az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítógépes biztonsági hozzáférési rendszerek alkalmazásával kell megakadályozni.
- Az adatállományok kezelése úgy kerül megszervezésre, hogy részleges vagy teljes
megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, az adatállományok tartalmát
képező adattételek számát az adatrögzítőnek folyamatosan ellenőriznie kell. Az adatállományok kezelése során a munkaközi mentés eszközével is élni kell.
Az adatállományokról legalább két biztonsági mentést kell készíteni, hogy az egyik
megsemmisülése, sérülése esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre álljanak.
- Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat - el kell választani az
aktív résztől, majd a passzivált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni.
- A számítógépes üzemeltetés biztonsága számítógépes jelszóval védett programokkal
történik.
- Az adatállományokban történt változásokat naplózni kell.
- Az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell.
- On-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell.
- Programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását – ha a próbát külső
szerv vagy személy végzi – el kell kerülni.
- Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető
szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.
Az információ továbbítás szabályai:
- az információ továbbítás a számítógépes információs rendszerből az e szabályzatban
meghatározott jogszabály alapján, az ott meghatározott szervnek és személynek, az ott
leírt tartalommal lehetséges,
- az információ továbbításról nyilvántartást kell vezetni, amely teljes körűen tartalmazza az adatszolgáltatást.
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10. Egyéb és záró rendelkezések
A pedagógus igazolvánnyal, valamint a diákigazolvánnyal összefüggő adatkezelési szabályokat külön belső szabályzat tartalmazza.
E szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti minden, saját hatáskörben kiadott, a személyes
adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályozás.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Nyilatkozat, a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről
2. számú melléklet: Adatkezelési feladatok átruházása
3. számú melléklet: Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek
4. számú melléklet: A szervnél alkalmazott - a szabályzattal érintett - számítógépes
rendszerek
A szabályzat …………..……… napján lép hatályba.

Kelt: Győr, 2013.03. 25.

Sulyokné Kelemen Judit
intézményvezető
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1. számú melléklet
Nyilatkozat a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről
A szabályzatban és a mellékleteiben foglaltakat megismertem, annak előírásait magamra nézve kötelezőnek ismerem el, annak rendelkezéseit, szabályait következetesen megtartom, s a
fentieket aláírásommal igazolom.
Név
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2. számú melléklet
Adatkezelési feladatok átruházása
Alulírott, Sulyokné Kelemen Judit intézményvezető, az Intézmény tanulóival, illetve foglalkoztatottjaival kapcsolatos egyes adatkezelési feladataimat az alábbiak szerint ruházom át:
Adatkezelési
Adatkezelésre
Meghatalmazás
terület
jogosult
kezdete
KIR adatszolgál- Iskolatitkár,
2013.
tatás
igazgató helyettes
Tanuló nyilván- Iskolatitkár
tartás

2013.

Iskolai
doku- Osztályfőnökök
mentumok naplók, tájékoztató
füzetek kitöltése

2013.

Beiskolázási
adatok

Meghatalmazott
aláírása

Egyéb

Iskolatitkár,
2013.
igazgató helyettes

Sajátos nevelési Fejlesztő peda- 2013.
igényű tanulók gógus, osztályadatai
főnök

Kelt: Győr, 2013. március 25.
Sulyokné Kelemen Judit
intézményvezető
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3. számú melléklet
Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek
Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek neve
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

104

4.

számú melléklet
A szervnél alkalmazott – a szabályzattal érintett – számítógépes rendszerek

A rendszer pontos megnevezése

A bevezetés
időpontja

A rendszer használatára
felhatalmazott személyek
neve
aláírása
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