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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 létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi 

törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

Törvények 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 

 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 

információszabadságról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 

Kormányrendeletek 

 229/2012.  (VIII.  28)  Korm.  rendelet  a  nemzeti  könevelésről  szóló  törvény  

végrehajtásáról 

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

 iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes  

szabályairól 

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

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

általános követelményeiről  

 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  

közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési  

intézményekben történő végrehajtásáról 

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 A  pedagógustovábbképzésről,  a  pedagógus szakvizsgáról,  valamint  a 

továbbképzésben  résztvevők  juttatásairól  és  kedvezményeiről  szóló  277/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet 

 A  szabályozott  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatásokról  és  az  állam  által 

kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

Miniszteri rendeletek 

 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet) 

 32/2012.  (X.  8.)  EMMI  rendelet a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

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

EMMI rendelet 

 A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 

 Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet114/200 

 7. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól  

 
 
 
 

2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hatálya, 

nyilvánossága 

A Győri Tulipános Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 

szabályzat a nevelőtestület, a diákönkormányzat, és a szülői munkaközösség véleményének 

kikérésével kerül elfogadásra; az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba 

és határozatlan időre szól. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, 

amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető 
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egyetértése szükséges. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az 

intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. 

Az SZMSZ nyilvános, a pedagógusok, egyéb munkavállalók, a szülők, a tanulók, külső 

partnerek megtekinthetik az intézményben, továbbá az intézmény honlapján. 

 
 

II. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA, 

FELADATA ÉS BÉLYEGZŐI 

 

1. Az intézmény neve, szakmai alapdokumentumának kivonata, az 

alapellátás feladatai 

Az intézmény neve, szakmai dokumentumának kivonata, az alapellátás feladatai: 

A köznevelési intézmény hivatalos neve:  

Győri Tulipános Általános Iskola,  

9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

 

Feladatellátási helyei 

székhelye:  9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

 

Tagintézmény hivatalos neve: 

Győri Tulipános Általános Iskola Kisbácsai Tagiskolája  

ügyviteli telephelye:  

9029 Győr, Sövény utca 15. 

 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve: Győri Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.  

 

Típusa: általános iskola 

OM azonosító: 030532 
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Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat, felső tagozat 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése- oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

 

iskola maximális létszáma: 360 fő 

Iskolatípusonként az évfolyamok száma: általános iskola: 1-8. évfolyam  

Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel 

 

9029 Győr, Sövény utca 15. 

általános iskolai nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat, felső tagozat 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése- oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

iskola maximális létszáma: 100 fő 

Iskolatípusonként az évfolyamok száma: általános iskola: 1-4. évfolyam  

Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 

9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

helyrajzi száma: 10451 

hasznos alapterülete: bruttó 2303,6 nm 

intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

működtető neve: Győri Tankerületi Központ 

működtető  székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.  

 

9029 Győr, Sövény utca 15. 
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helyrajzi száma: 12700 

hasznos alapterülete: bruttó 671,2 nm 

intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

működtető neve: Győri Tankerületi Központ  

működtető  székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. 

 

2. Az intézmény alapellátáson túli további feladatai 

 iskolai étkeztetés 

 egészségügyi feladatellátás 

 iskolai diáksport tevékenység és támogatása 

 szabadidős programok szervezése 

 

3. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata 

Hosszú bélyegző: Győri Tulipános Általános Iskola,  

9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

 

Körbélyegző: Győri Tulipános Általános Iskola 

*Győr* 

 

Hosszú bélyegző: Győri Tulipános Általános Iskola  

Kisbácsai Tagiskolája  

9029 Győr, Sövény utca 15. 

 

Körbélyegző: Győri Tulipános Általános Iskola Kisbácsai Tagiskolája  

*Győr* 

4. Az intézmény hivatalos bélyegzőinek használati rendje: 

A bélyegzőket az alábbi személyek használhatják: 

- intézményvezető  

- intézményvezető- helyettesek 

- iskolatitkár 
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A tantestület tagjai, az osztályfőnökök, a nem pedagógus dolgozók a bélyegzőt csak az iskola 

titkárságán, a titkárok vagy az iskola vezetőinek jelenlétében használhatják.  

A Kisbácsai Tagiskolában a tagiskola vezetőjének jelenlétében használhatják a pedagógusok. 

Az intézmény képviselője: a hatályos jogszabályok szerint megbízott intézményvezető által 

kijelölt személy. 

III. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI, 

GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS JOGKÖRE 

Az intézmény önálló gazdálkodói tevékenységet nem folytat, gazdálkodását a Győri Tankerületi 

Központ látja el. 

Az intézmény székhelyét és a Kisbácsai Tagiskolát képező épület és telek vonatkozásában a 

tulajdonosi jogokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény 

székhelyét és a tagiskolát képező épületet és telket leltár szerint használatra Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata átadta a Győri tankerületi Központ számára.  

 

 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

1. Szervezeti ábra 
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felelős
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rendszergazda 
(külsős)

technikai dolgozók

takarítók
(külsős)

portás

karbantartó
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2. Az intézmény vezetősége 

 
 
• Intézményvezető (magasabb vezetői beosztású közalkalmazott) 
 
• Intézményvezető- helyettesek 
 
• Tagintézmény-vezető 
 
• A szakmai munkaközösségek vezetői 
 
• KAT elnöke 
 
• DÖK elnöke 
 
Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 
 

3. Az intézmény vezetője 

 
A köznevelési intézmény vezetője – a nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint – felel az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a 

Klebersberg Központ utasításban engedélyezett munkáltatói jogokat, dönt az intézmény 

működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 

hatáskörébe.  

Felelős:  

-  az intézményi szabályzatok elkészítéséért,  

- jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,  

- képviseli az intézményt. A nevelési-oktatási intézmény vezetője  

- felel továbbá a pedagógiai munkáért,  

- az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért,  

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  

- a nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezéséért,  

- a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.  

- A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 
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Az intézményvezető működteti a kibővített vezetőség fórumát, amely éves munkaterv alapján 

dolgozik. 

- havonta, illetve rendkívüli esetben bármikor vezetői értekezletet tart 

- hetente az igazgatóhelyetteseknek és a tagiskola-vezetőnek vezetői megbeszélést tart. 

 
 
A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. 

 

4.  Az intézményvezető és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

rendje, formája, a kiadmányozás szabályai. 

• Az intézményvezető napi kapcsolatot tart a Győri Tankerületi Központ tanügy-

igazgatási referensével, munkatársaival. A feladatokat az eljárásrend alapján végzi. 

 

• A különböző szintű vezetők között (vezetőségi üléseken, eseti megbeszéléseken) 

• A tagintézmény- vezető munkaköri leírása alapján felel az általa vezetett 

tagintézményért 

• Az intézmény vezetőségének tagjaként részt vesz a vezetőségi megbeszéléseken 

• Hetente, az év elején meghatározott rend alapján, az intézmény székhelyén 

vezetői ügyeletet tart 

• Az intézményvezetővel napi kapcsolatban van, minden a tagintézményben 

történt eseményről tájékoztatást ad. 

• Pedagógusok között (alkalomszerű, folyamatos, munkatervek alapján történő) 

 
 
A kiadmányozás rendje 
 
Az intézményi feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot az intézményvezető a 

jogszabályokban, illetve a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (I. 15.) 

KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja. 

Az intézményvezető az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatban aTankerületi Központ 

igazgatójával egyeztetve az alábbiakra jogosult: 

 A jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével, az intézmény közalkalmazottaival 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait  

 átsorolások aláírása 

 munkaköri leírások elkészítése, aláírása 
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 az éves továbbképzési terv szerint a továbbképzésen való részvétel engedélyezése 

 túlmunka elrendelése 

 belföldi kiküldetés engedélyezése 

 munkáltatói igazolások kiadása 

 szabadságok engedélyezése 

 A Győri Tankerületi Központ 1/2017.(V.3.) szabályzata a kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés ,szakmai teljesítésigazolás,érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről szóló 

szabályzata szerint járunk el 

 az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, 

megkereséseket, egyéb leveleket 

 A rendszeres statisztikai jelentéseket érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, 

a központi illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat 

 Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK szabályzata 

tartalmazza, amelyet a gazdasági elnökhelyettes által a tankerületből kijelölt személy 

ellenjegyzése mellett az alábbiak szerint gyakorol: 

 személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint 

 pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai 

együttműködésekre, képzésen való részvételre. 

 

5. Az intézményvezető, intézményvezető- helyettesek akadályoztatása esetén 

érvényes helyettesítési rend 

Az intézményvezető távollétében az intézményvezető- helyettesek, a tagintézmény-vezető 

látja el a feladatot. Az intézményvezető távollétében az alábbi sorrendben alakul a 

helyettesítési rend: intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezető, pedagógiai 

munkaközösség vezetője. Ebben az esetben hatáskörük– saját munkaköri leírásukban 

meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára az 

ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait 

részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezető-helyettesre vagy a tagintézmény-

vezetőre. 

 
 

6. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 
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Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az 

igazgató közvetlen munkatársai: 

 
 
• az intézményvezető-helyettesek 
 
• a tagintézmény-vezető 
 
• az iskolatitkár 
 
 
 
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellet végzik. Az igazgatónak tartoznak közvetlen 

felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

Az intézményvezető- helyetteseket és a tagintézmény-vezetőt a tantestület véleményezési 

jogkörének megtartásával az igazgató javaslatára a fenntartó ( Győri Tankerületi Központ) 

bízza meg. A megbízás határozott időre szól. 

 

7. Az intézményvezető- helyettesek, tagintézmény-vezető feladat- és hatásköre 

Az intézményvezető-helyettesek és tagintézmény-vezető feladat és hatásköre, valamint egyéni 

felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg 

felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. 

 
Felelősek: 

 

• Az illetékességéhez tartozó tartalmi feladatok kimunkálásáért, megvalósításáért, 

fejlesztéséért és ellenőrzéséért 

• A munkavégzés folyamatosságáért, szakszerűségéért 

 

• Az általa irányított közösségek működéséért 

 

• Az illetékességéhez tartozó nevelők, szakvezetők munkafeltételeinek 

biztosításáért, a munkafegyelem betartásáért 

 

• Fő feladata: 

 

- A felügyelete alá tartozó pedagógusok, szakvezetők munkájának irányítása, 

koordinálása, ellenőrzése 

- A munkatervekben rögzített feladatok végrehajtásának szervezése 

- A minőségi munkára irányuló alkotó kezdeményezések támogatása 

- A foglalkozási tervek, tanmenetek jóváhagyása 

- Elkészíti és vezeti az illetékességéhez tartozó pedagógus szabadságolási ütemtervét, 
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nyilvántartják a pedagógusok hiányzásait 

- Szervezi és elszámolja az eseti helyettesítéseket, rendkívüli munkát 

- Vezetik és ellenőrzik a pedagógusok munkaidő nyilvántartását 

- Összeállítják a munkaközösség vezetők bevonásával a tantárgyfelosztást és órarendet 

- Az egyes elkülönülő feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Iskolatitkár: 

- Az igazgató közvetlen munkatársa 

- Végzi az ügymenettel kapcsolatos feladatait 

- Előkészíti, irattározza az iskolai ügyvitellel kapcsolatos iratokat 

- Gépelést végez az intézményvezető és helyettesei részére 

- Kezeli a KIR rendszer tanulókkal kapcsolatos adatait 

- Vezeti a tanuló nyilvántartást (beírási napló) 

- Kiadja az iskolalátogatási bizonyítványt 

 

Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Az intézmény vezetőtanácsa 

Az intézmény vezetőtanácsa a kibővített vezetőség. 

Havonta egyszer ülésezik. 

Tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezető, munkaközösség- 

vezetők, KAT elnök, DÖK segítő pedagógus 

 

Jogköre:  

Az intézmény vezetőtanácsa konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

Tagjai ellenőrzési feladatot is ellátnak, melynek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. 

A kibővített vezetőség értékeli az elmúlt hónap eseményeit, összeállítja a következő hónap 

esemény- és munkarendjét, ebben döntési jogköre van.  



17 

 

8. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje 

 
Tagintézményünk, a Győri Tulipános Általános Iskola Kisbácsai Tagiskolája. Négy alsó 

tagozatos osztállyal működik 1-4. évfolyamon. A tagiskola vezetőjének munkáját munkaköri 

leírása határozza meg. Egységes pedagógiai program, közös tantárgyfelosztás alapján egységes 

szervezetként működünk. A tagintézmény-vezető az intézményvezetés tagja. A napi 

kapcsolattartás mellett heti ügyeletet lát el a székhely épületében. Az ügyviteli munka a Rónay 

utcai épületben történik. A pedagógusok feladatellátási helyét az intézményvezető jelöli ki. 

 

 

V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ 

DOKUMENTUMOK 

 

1. A törvényes működés alapdokumentumai  

˗ A közoktatásban alkalmazottak körét, az alkalmazás feltételeit, a munkavégzés egyes 

szabályait a hatályos jogszabályok rögzítik. 

˗ A közalkalmazottak munkarendjét a munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait 

a KLIK kollektív szerződése (2013. nov. 22.) tartalmazza, összhangban a Munka 

Törvénykönyvével (2012. évi I. tv.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról (1992. évi 

XXXIII. tv.) szóló törvénnyel. 

 

 
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 
 
alapdokumentumok határozzák meg: 
 
 
 
• szakmai alapdokumentum 
 
• a szervezeti és működési szabályzat 
 
• a pedagógiai program 
 
• a házirend 
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Szakmai alapdokumentum 

 

A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása 

biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 

Az intézmény szakmai alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve –szükség esetén - 

módosítja. 

 

Szervezeti és működési szabályzat 

 

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. 

 

Pedagógiai Program 

 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő- oktató 

munka tartalmi, szakmai alapját. 

Megalkotásához az intézmény számára a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 24. 

§. (1.) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot; a 20/2012. EMMI rendelet 6. § a pedagógiai 

program szerkezeti előírásait tartalmazza. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával (a 

többletkötelezettség vállalásával) válik érvényessé. 

Az intézmény pedagógiai programja megtalálható az igazgatói irodában és megtekinthető az 

iskola honlapján. 

2. Szervezési dokumentumok 

Az éves munkaterv 

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programján alapul. 
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Tartalmára vonatkozó szabályozást a 20/2012. EMMI rendelet 3. §. írja elő.  

Tartalmazza az intézmény nevelési céljainak, feladatainak megvalósításához szükséges 

tevékenységeket, munkafolyamatokat, időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és határidők 

megjelölésével. 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el és tantestületi értekezleten fogadja 

el. Véleményezi a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat. 

 

Tantárgyfelosztás 

 

A tantárgyfelosztás tanügy-igazgatási dokumentum, amit az intézmény pedagógiai irányításért 

felelős vezetője, az igazgató tanévenként készít el. 

A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményezi, és a fenntartó fogadja el. 

 

Tartalmazza:  

 évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat,  

 az óraterv alapján a tanítandó tantárgyakat 

 név szerint az alkalmazott pedagógusokat: a megtartandó tanórákat és tanórán kívüli 

egyéb foglalkozásokat 

 intézményi összesítést. 

 

A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: magában foglalja az intézmény 

pedagógiai tevékenységének időráfordítását és annak pénzügyi vonatkozását. 

 

Órarend; teremrend 

 

A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása az órarend szerint 

történik. 

Heti órarend írja elő a pedagógusok és a tanulók konkrét időre beosztott tanítási óráit, délutáni- 

és egyéb foglalkozásait. 

Az órarend összeállítása során figyelembe kell venni: 

- a tantermek kihasználtságát 

- a csoportbontásokat 

- az egyes tanulócsoportok egyenletes terhelését 
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- a tanári órák változatosságát 

- a pedagógus beoszthatóságát 

A heti órarendet teremrend egészíti ki, ami a tanítási órák és egyéb foglalkozások pontos 

helyszínét jelöli meg (szint, teremszám). 

 

Ügyeleti rend 

 

 Órarendekhez igazodó tanügyi dokumentum. A pedagógiai munkaközösség vezetője készíti el, 

figyelembe véve a pedagógusok órarendi beosztását. 

Az ügyeleti rend a teljes nyitvatartási időtartamban név szerint, pontos helyszínre jelöli ki 

ügyeletre a pedagógusokat. 

A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, 

személyesen felelős a rábízott tanulókért. 

3. Az intézményi alapdokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos 

rendelkezések 

 

Az intézmény alapdokumentumai (pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, éves munkaterv) a 

jogszabályban előírt tájékoztatási, véleményezési és döntési folyamatokat követően, az 

elfogadás és jóváhagyás utáni érvénybe lépésüktől megtalálhatók: 

- az iskola titkárságán 

- az igazgatónál 

- az intézmény honlapján 

A nyilvánosság biztosításának kötelező formáit a mindenkori hatályos jogszabályok írják elő. 

4. A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos eljárás rendje 

 

A hit- és erkölcstan oktatás iskolai eljárási rendjének kialakításában a 20/2012 EMMI (VIII. 

31.) rendelet- az Nkt. végrehajtási rendelete- valamint az ezt módosító 22/2013 (III.22.) EMMI 

rendelet előírásainak megfelelően járunk el. 
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VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

1. Az intézmény általános rendje és nyitva tartása: 

Az intézmény nyitva tartása: 

Szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, általában 17, de 

legkésőbb 20 óráig. A terembérleti szerződéseket a II. Számú Gazdasági Működtető Központ 

intézi, a rendezvények ideje alatt a portaszolgálatot is biztosítja.  

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - zárva 

kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető és a II. Sz. GMK 

igazgatója ad engedélyt, eseti kérelmek alapján. 

2. A tanév helyi rendje 

A tanév fontosabb időpontjait, feladatait minden évben rendelet szabályozza. Az EMMI 

tanévkezdést támogató szakmai anyaga meghatározza a tanítási napok számát, a tanítási 

szünetek kezdő és zárónapját. Taglalja a vizsgák, központi mérések rendjét, a tanulmányi 

versenyek jegyzékét, megszervezésük szabályait és feltételeit. 

Intézményünk a fentiek alapján munkatervében határozza meg konkrét időpontokkal a tanév 

helyi rendjét, az öt tanítás nélküli munkanapot. 

Tanévenként négy projektnapot tartunk, amelyen valamennyi diák és pedagógus részt vesz. A 

projekten egy-egy témakört dolgoznak fel változatos, sokszínű formában. Időtartama reggel 8-

tól 13 óráig. A délutáni foglalkozásokat órarend szerint tartjuk. 

 

3. A tanítási órák rendje 

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással 

összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt 

tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása 

után rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel), azok előtt szervezhetők. 

 
Az iskola, éves munkarendjét a tantestület, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat 

határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az 

éves munkaterv tartalmazza. 

 

A napi tanítási idő 8 órától 16 óráig tart. Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. Az 

intézményvezető szükség esetén rövidített órákat rendelhet el. 
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A tanítási órák időtartama 45 perc, a napközi- és tanulószobai foglalkozásoké 60 perc. 

A tanítási órák látogatására csak a tantestület tagjai jogosultak. Egyéb esetekben az igazgató 

adhat engedélyt. 

A tanítási órák csak kivételesen indokolt esetben zavarhatók. 

A tanítási órák fegyelmének biztosítása elsődlegesen az órát tartó pedagógus feladata. 

 
 
 Az  iskolába érkezés:                           7.30 és 7.45 óra között 
 
 

6.45-7.30-ig reggeli ügyeletet biztosítunk 

 Gyülekezés: jó  idő  esetén,  az  udvaron,  7.45  órakor   felvonulás osztályonként   a   

tantermekbe   az   ügyeletes   nevelők irányításával, rossz idő esetén az ebédlőben, 7.30 

órától az ügyeletes nevelővel a folyosón, illetve az osztálytermekben. 

Csengetési rend: 
 
 
 
1. óra 8.00- 8.45        1. szünet 10 perces 

2. óra 8.55- 9.40        2. szünet 10 perces 

3. óra 9.55- 10.40      3. szünet 15 perces 

4. óra 10.55- 11.40    4. szünet 10 perces 

5. óra 11.50- 12.35    5. szünet 10 perces 

6. óra 12.45- 13.30     6. szünet 10 perces 

7. óra 13.40- 14.25    7. szünet 10 perces 

8. óra 14.30- 15.15    8. szünet 5 perces 

 
 
 

4. Az óraközi szünetek rendje 

 

• Az épületben és a szabadban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 

• Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

• A tíz perces szünetekben a tanteremben vagy a folyosókon tartózkodhatnak a 

tanulók, az első nagyszünetben az osztályban tízóraiznak, a második nagyszünetben – 

megfelelő idő esetén – az udvaron levegőznek. (az ügyeletes tanár döntése szerint) 

• A szünetekben tilos és veszélyes a folyosókon és a lépcsőkön rohangálni, egymást 

lökdösni, kiabálni, verekedni, az ablakon kihajolni, kiülni, onnan kikiabálni, a szemetet és 

bármilyen más tárgyat kidobálni, köpködni. 
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• A tanítási nap folyamán, a tanítási órák közötti szünetekben a diák az épületet 

engedély nélkül nem hagyhatja el. 

• A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon a szünetben intézhetik. Problémáikkal az 

ügyeletes nevelőket keressék meg. A tanári szobából indokolt esetben kihívhatják a nevelőt, 

de oda be nem mehetnek, rendkívüli esetben az igazgatót és a helyettesét is megkereshetik. 

 
 
 
Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, akikhez 

a portás köteles szünetben lehívni a tanulót. 

 

A tanítás befejezése után a padokat, tantermeket tisztán és rendben kell elhagyni, a székeket 

a padokra fel kell rakni, az ablakokat becsukni. 

 
Tanítási órák után a diákok felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az iskolában. 
 
 

5. A tanulói házirend 

A házirend az intézmény egyik alapdokumentuma tartalmát a 20/2012. EMMI rendelet 5. §-a 

határozza meg. 

A házirend betartása az intézmény valamennyi tanulójára, pedagógusára kötelező érvényű. 

A házirendet az intézményvezető készíti el, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 

véleményezi, és a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend az SZMSZ mellékletében található. 

 

6. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős. 

A tankönyvfelelős a következő tanévre vonatkozóan az adott tanévben  

- elkészíti az adott tankönyvrendelést, elvégzi az iskolai tankönyvterjesztést 

- a kiadóktól beszerzi a megrendelt tankönyvcsaládhoz tartozó segédleteket a 

pedagógusok számára (tanórai kézikönyvek, tanmenetek, ….) 

Szabályzatunk jogszabályi háttere: 

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

- a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

- 16/2013. (II. 28.) a tankkönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
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tankönyvellátás rendjéről. 

A hatályos jogszabályok alapján az iskolai tankönyvellátás rendjét a nevelőtestület, az iskolai 

szülői munkaközösség, a diákönkormányzat és a pedagógiai munkaközösség véleményének 

kikérésével- évente az intézmény vezetője határozza meg minden év január 25- ig. 

Egyetértési jogot gyakorol az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat.  

 

A tankönyvellátás célja és feladata 

 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek  

(a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai:  

a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás 

lebonyolítása az iskolában történik, zavartalan megszervezéséért az iskola felel. 

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 tankönyv 

et a tanuló elveszti, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola elektronikus formában teszi közzé. 

 

A tankönyvfelelős megbízása 

 

Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a 

Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal  

(továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az 

intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazóktól értékesítésre átveszi.  Az iskola 

tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az igazgató 

minden tanévben január 25-éig elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét. A 

tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt, a tankönyvfelelőst az intézmény vezetője 

bízza meg határozatlan időre. Munkáját segíti az iskolai könyvtáros.  

A tankönyvfelelős a szülők által megvásárolt könyvekről és az iskola által megvásárolt, a 

gyermekek számára ingyenes tankönyvekről a számlát a Könyvtárellátó állítja ki. 
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határidő/dátum/esemén
y 

 ki? mit? Jogszabály/dokumentum 
minden év január 

10-éig 
az 

iskola 
igazgatója 

Felméri, hány 
tanulónak 

kell, vagy lehet 

biztosítani a     

tankönyvellátást az 

iskolai könyvtárból 

történő 
tankkönyv 

kölcsönzés útján. 

16/2013. (II.28.) EEMI - 
rendelet a tankönyvvé 

nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás 
rendjéről 23.§(1) A tankönyvpiac 

rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. 
törvény 8.§ (4) 

minden év január 
10. után 

az       
intézményi 

eljárásrend 
alapján 

tájékoztatja  a szülőket arról, hogy kik jogosultak 
térítésmentes tankönyvellátásra, várhatóan kik jogosultak 

ingyenes tankönyvellátásra 

vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény 
nyújtására, és mely feltételek fennálása esetén lehet azt igénybe venni 

minden év január 
20-áig 

az iskola 
igazgatója 

tájékoztatja a felmérés eredményéről a nevelőtestületet, 
az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai 
diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az 

iskolai tankönyvtámogatás rendjének 
meghatározásához. 

minden év január 
25-éig 

az iskola 
igazgatója 

meghatározza  az iskolai tankönyvellátás rendjét, 
és erről tájékoztatja  a szülőt 

a felmérés összesítését követően  Az iskola a felmérés alapján megállapítja,  hogy hány 
tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény 

szerinti ingyenes tankönyveket, hány tanuló esetében 

kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti 

normatív kedvezményt. 

február  szülő, 
gondviselő, 

iskolatitkár, 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi  

felelős 

Az     igényeket központi igénylőlapon lehet  benyújtani.  
Az         igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell 

mutatni a                                                                         
normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló 

iratokat. Ezt mellékeljük az igénylőlaphoz. 
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  szülő, 
gondviselő 

A kedvezményre 
való 

jogosultság 
igazolásához 
az okiratok  
bemutatás a  
szükséges 

a., a családi pótlék folyósításáról 

szóló igazolás, 

b., tartósan beteg tanuló esetén 

szakorvosi igazolás vagy a magasabb 

összegű családi pótlék folyósításáról 

szóló igazolás, 

c., SNI tanuló esetén a szakértői 

és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye, 

d., rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény esetén az erről 

szóló határozat. 

. 
március hó utolsó 

munkanapja 
tankönyvfelelős Leadja a 

tan   
könyvrendelést. 

16/2013. (II.28.) EEMI –rendelet 
a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint 

   az iskolai tankönyvellátás 
rendjéről 23.§ (1) 

június 15. tankönyvfelelős Módosíthatja  a 
tan    

könyvrendelést. 

26. § (1) b, 

szeptember 5. tankönyvfelelős A pótrendelés 
határideje 

(10% eltérés) 

26. § (1) c, 

 
 
 
A tankönyvrendelés elkészítése 

 

- A tankönyvfelelős minden év március utolsó munkanapjáig elkészíti a 

tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény igazgatójával. 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. 

- A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt 

a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet 

meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 

- A tankönyvfelelős a következő tanévre vonatkozóan az adott tanévben: 

• elkészíti a tankönyvrendelést, elvégzi az iskolai tankönyvterjesztést, az ezzel járó 

számlázási, adminisztrációs feladatokat 
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• beszerzi a megrendelt tankönyvcsaládhoz tartozó segédleteket a pedagógusok számára 

(tanmenet, kézikönyv, felmérési anyag, stb.). 

 

7. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 

rendje 

 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az 

irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

· az intézménytörzsre vonatkozó adatok 

módosítása, 
 
· KIR személyi nyilvántartás- Igazolás a benyújtott kérelmekről (havi  

összesítő), 
 
· az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 
 
 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. 

 

VII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek 

megelőzésében, illetve baleset estén  

1. Védő, óvó előírások 

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. 
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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 osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: 

• az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

• a házirend balesetvédelmi előírásait, 

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

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, 

• 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 fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) 

és a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a 

munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

• Az intézmény vezetője a II. Sz. GMK vezetőjével együtt az egészséges és 

biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében 

rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti rendjét és az ellenőrzésbe 

bevont dolgozókat az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 
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2. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén: 

 

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

• minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény 

vezetőjének (igazgatójának). 

 

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

vennie. 

 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit 

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

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

 

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézményvezetőjének (igazgatójának) ki 

kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan 

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

tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 

• A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani. 

• A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 

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

jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a 

tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

• A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 
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3. Rendkívüli események 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 minősül különösen: 

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

• a tűz, 

• a robbantással történő fenyegetés. 

 

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

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

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 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

• tűz esetén a tűzoltóságot, 

• a fenntartót, 

• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

• személyi sérülés esetén a mentőket, 

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után 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. 

 



31 

 

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: 

• 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 

(igazgatójának) 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. 
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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. 

 

4. A tanulók felügyeletének, ügyeleti ellátásának rendje a tanítás nélküli 

munkanapokon és a tanítási szünetek napjain 

Az olyan munkanapokon, amikor az iskolában gyermek csak napközi ügyeleti ellátás címén 

tartózkodik, az iskolai napközi ügyeletet munkaköri feladatként, tehát külön díjazás nélkül a 

tényleges napközi otthoni feladatot ellátó nevelők látják el fél napos (4 órás) beosztással. A 

beosztás a területért felelős igazgatóhelyettes feladata; 

 

Az őszi, téli és tavaszi szünet munkanapjain (amennyiben a szülő igényli) a napközi 

ügyeletet a tantestület tagjai névsor szerinti beosztással látják el (kivéve iskolavezetés) fél 

munkanapos (4 órás) beosztással, külön díjazás nélkül. A beosztás a területért felelős 

igazgatóhelyettes feladata. 

 

Az utolsó tanítási naptól a pedagógusok rendes évi szabadságának megkezdéséig, valamint a 

rendes évi nyári szabadság befejezésének napjától az első tanítási napig terjedő időben a 

napközi ügyeletet a napközi otthoni nevelők látják el munkaköri feladatként, fél munkanapos 

(4 órás) szolgálattal; 

A nyári szabadságolási időszakban az iskolai napközi ügyeletet, illetve a központilag 

szervezett napközi ügyeletet az egész nevelőtestület látja el névsor szerinti beosztásban. A 

beosztást az iskolavezetés készíti el. A beosztás a mindenkori ügyelet körülményeitől függően 

egy napos vagy egy heti (5 napos), ezen belül napi 4-4 órás, vagy napi 8 órás. 

A névsor szerinti beosztásnál figyelembe kell venni, hogy az érintett pedagógus rendelkezik-e 

ki nem vett szabadággal; illetve igénybe vett-e a szorgalmi időben szabadságot. 
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VIII. AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁS RENDJE 

 

1. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek belépésének és 

benntartózkodásának rendje 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személynek minősül - az iskolai tanuló, és 

foglalkoztatási formától függetlenül az intézmény dolgozója kivételével – mindenki, aki az 

intézmény területére belép. 

 
Az intézmény feladatellátásában résztvevő külső szolgáltatók foglalkoztatottjai a fenntartóval 

kötött megállapodás alapján jogosultak az intézménybe belépni és ott tartózkodni. 

 
 
A belépés és benntartózkodás általános szabályai: 
 
 
Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak hivatalos ügyből kifolyólag, vagy 

meghívás alapján tartózkodhatnak az intézmény területén. 

 
Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek, nem zavarhatják tevékenységükkel a 

nevelő-oktató munkát. 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. 

 
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. 

 

IX. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJE 

 

1. A speciális helyiségek rendje 

 
 
A könyvtár rendje 
 
 
• Az iskolai könyvtár egy különálló épületben, intézményünk szomszédságában, a 

gondnoki lakás egyik helyiségében található. 
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A könyvtár szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe az intézmény azon tanulói, akiknek 

gondviselője az aktuális tanév elején ehhez írásban hozzájárul, a számukra kijelölt 

időpontokban. A nyitva tartási idő a könyvtár bejárati ajtaján és az iskola hirdetőtábláin is 

olvasható. 

• A könyvtár rendjéről első beiratkozáskor a könyvtáros tájékoztatást tart, melynek 

tudomásul vételét aláírásukkal igazolják a tanulók. 

• Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti, vagy 

megrongálja, kártérítést fizet. 

 
 
Technika szaktanterem rendje 
 
 
• A szaktanteremben tanári felügyelet nélkül tartózkodni nem szabad. 
 
• A szerszámokat használat előtt a tanulónak ellenőrizni kell, csak hibátlan 

szerszámmal szabad dolgozni. Hibás, balesetveszélyes szerszám cseréjéről a szaktanár 

gondoskodik. 

• Technika órán, saját munkahelyén mindenki tartson rendet. 
 
• A szerszámokat, háztartási eszközöket rendeltetésszerűen kell használni, és 

használat után megtisztítva a helyére tenni. A rendeltetésszerű használatról a szaktanár év 

elején és a foglalkozások elején oktatást tart. 

• Elektromos berendezéseket csak tanári felügyelet mellett szabad használni. 

• Balesetvédelmi szempontból tilos az órán műköröm viselete. 
 
• Technika órán saját és társai testi épségére minden tanuló köteles vigyázni, illetve 

a balesetet megelőzni. 
 
• A legkisebb sérülést is azonnal jelenteni kell a tanárnak. 
 
• A kijelölt munkahelyet engedély nélkül elhagyni nem szabad. 
 
• A tanulók munkáját türelem és fegyelem jellemezze. 

 

 

Informatika szaktanterem rendje 
 
 
• A tanulók csak tanárral együtt mehetnek be és

 tartózkodhatnak a szaktanteremben. 

• A gépek bekapcsolási rendjét és sorrendjét be kell tartani, csak a foglalkozást vezető 

engedélyével lehet végrehajtani. 

• Elektromos csatlakoztatást csak tanár végezhet el. 

• A terembe csak a tanórához szükséges felszerelést szabad bevinni. 
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• A informatika szaktantermet utoljára a nevelő hagyja el és zárja be. 

• Saját külső adathordozó használata a vírusveszély miatt nem megengedett, kivéve, 

ha a foglalkozást vezető engedélyt ad rá. 

• Tilos idegen programot felmásolni, telepíteni és a gépen lévőket törölni. 

• A gépek között a perifériák nem cserélhetők. 

• Internet használatakor, e-mail írásakor figyelembe kell venni az etikai szabályokat. 

• Csak a szaktanár utasításának megfelelő weblap látogatható. 

• A teremben tilos az étkezés! 

• Probléma esetén pl. gép rendellenes működése, hibaüzenet a szaktanár azonnal 
értesítendő! 
 
 
 
Tornaterem rendje 
 
 
• A tornateremben, a galérián és a szertárban csak tanári felügyelettel lehet 

tartózkodni. 

• A tanulók becsengetésig az öltözőben tartózkodnak.   A testnevelő tanár vezetésével 

mennek be a tornaterembe. 

• A tanuló az öltöző és a hozzátartozó mosdó tisztaságára, berendezési tárgyainak 

épségére vigyáz. Ruháit, felszereléseit rendben helyezi el. 

• A tornateremben és a galérián utcai cipőben tartózkodni tilos. 
 
• A tornateremben és az öltözőkben étel, ital fogyasztása tilos. 
 
• Balesetvédelmi szempontok miatt tilos az órán a nyaklánc, óra, gyűrű, karkötő, 

testékszer, műköröm, nagy lógó fülbevaló viselete valamint a rágógumizás. 

 

Az étterem rendje 

 
 
• A tanulók ebédeltetése az étteremben folyik. A konyha funkcióját tekintve melegítő 

konyha. 

• Étkezés előtt biztosítani kell a kézmosási lehetőséget. 

• A napközis tanulók nevelőjükkel étkeznek. 

• A menzás diákok az órarendi beosztás alapján ebédelhetnek. Az ebédjegy felmutatása 

kötelező. Tanári felügyeletet biztosítunk. 

• A tanuló köteles csendben, fegyelmezetten étkezni. 

• Fokozottan ügyelni kell a balesetveszélyre! (forró étel, kifolyt étel, csúszós padló) 

• A tanuló vigyáz az ebédlő berendezésére, az asztalok, székek tisztaságára. 
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A folyosók és mellékhelyiségek rendje 
 
 
• A mosdókat és WC-ket rendeltetésszerűen kell használni. 

 

• Fokozottan ügyeljünk a rend, a tisztaság és a higiénia követelmények megtartására 

egészségünk megóvása érdekében. 

2. A hivatalos ügyek intézésének rendje 

 
 
•       A tanulók minden kérésükkel az osztályfőnököt keressék meg. 
 
• Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az intézményvezető- helyettes, 

illetve az intézményvezető dönt az osztályfőnök véleményét meghallgatva. 

• A tanulók a titkárságot a napi ügyek intézése végett az óraközi szünetekben vagy a 

tanítás befejezése után kereshetik meg. 

•       Az osztály több tanulóját érintő ügyben a titkárságot a megbízott tanuló keresse 
 
fel. 
 
 

3. A délutáni foglalkozások és tanulószoba rendje 

 
 
A tanítási órák befejezése után az alsós tanulókat a délutáni foglalkozást vezető nevelő veszi 

át. A délutáni portaszolgálatot is felnőtt portás látja el 9.00-17.00 óráig. Az érkező szülőt 

köszöntik és megkérik, hogy a csapóajtónál várakozzon. A tanulási időben a szülők csak 

indokolt esetben vihetik el gyermekeiket. A tanuló, ha délutáni foglalkozásból egyedül mehet 

haza, ezt csak előzetes, írásos szülői engedéllyel teheti meg. A felsős tanulók felügyelet nélkül 

a tanórák után az udvaron, pályán nem tartózkodhatnak (bejárók, iskolától távol lakók 

kivételével), napközis nevelők kéréseit kötelező betartaniuk. 

 
• A délutáni foglalkozások általában 16.00-ig tartanak. 

• A tanulók felügyeletét igény szerint 17.00 óráig biztosítjuk. 

• A tanulószobai foglalkozás a tanítási órák végeztével, a tanulószobába járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik. 

• A délutáni foglalkozások és tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a 

szülőnek igazolnia kell. 

• A tanuló a délutáni foglalkozásról vagy tanulószobai óráról a szülő személyes vagy 
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írásbeli kérelme alapján távozhat el. 

• Ha a tanulónak igazoltan rendszeres délutáni elfoglaltsága van, a délutáni 

foglalkozásról, illetve tanulószobáról eltávozhat. 

 

4. A dohányzással kapcsolatos előírások 

 
A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény a 2012.01.01-jétől érvényes 

módosítása alapján az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter 

területrészt is- a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. A 

dohányzást tiltó táblákat a rendelkezésnek megfelelően kell elhelyezni az épületen. Az 

intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken a dohányzás és az egészségre 

káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai 

rendezvényekre olyan tanulót, vagy személyt, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen 

szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, 

stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet 

igazolatlannak tekintjük. 

 

X. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

 
Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű, 

délutáni, tanrendi foglalkozások vannak. Hétfőtől péntekig 7:30 és 16:00 között az ügyeletes 

vezető az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és 

aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. 

 

2. A pedagógusok munkarendje 

 
A pedagógusok jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelési törvény rögzíti. A pedagógus 

munkakörébe tartozó feladatok leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A kötelező óraszámban ellátott feladatok: 

- tanítási órák megtartása 
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- a munkaközösség- vezetői feladatok ellátása 

- osztályfőnöki feladatok ellátása 

- iskolai sportköri foglalkozások 

- énekkar, szakkörök vezetése 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.) 

- A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. 

- Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a tanítási órák előkészítése, 

adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása 

- Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 

60 perc időtartammal kell számításba venni. 

- A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő- beosztását az órarend, a 

munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza 

 
A munkaidő többi részében ellátott feladatok a következők: 

 
- a tanítási órákra való felkészülés,  

- a tanulók dolgozatainak javítása,  

- a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

- a megtartott tanítási órák dokumentálása, órák vezetése,  

- javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása, tanulók beszámoltatása 

- kísérletek összeállítása,  

- dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

- felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

- iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

- a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

gyógypedagógiai feladatok) ellátása, 

- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

- részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
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- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

- tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

- részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

- szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása. 

 

Az intézményen kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása  

Az intézményen kívül ellátandó munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 

határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok 

ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról- figyelembe véve a köznevelési 

törvény 62. § (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött 

munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit- a pedagógus 

maga dönt.  

A köznevelési törvény szerint a pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint 

a nevelő-oktató munkával, tanulókkal, szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

 
A pedagógus munkakörben dolgozók munkaideje (heti 40 óra) két részre 

oszlik: 

a, kötött munkaidő, 
 
b, neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 
 
 

A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
 
A pedagógusok általános (tanévi) munkarendjét minden tanév elején az intézményvezető 

határozza meg a tantárgyfelosztás és a tanórán kívüli egyéb tevékenységek figyelembe 

vételével. 

 
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető-

helyettes állapítja meg az intézmény foglalkozási- órarendjének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell figyelembe venni. 

 
A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 
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A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási órák és foglalkozások előtt a munkahelyén (illetve a 

tanítás nélküli munkanapokon programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A 

pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg az előző napon, 

de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 percig köteles jelenteni az intézményvezetőjének vagy 

helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A 

hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor az aktuális tananyagot az 

intézményvezető- helyettesekhez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár 

biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. 

 
Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a 

foglalkozás, tanóra elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) 

megtartására. A tanórák (foglalkozások) cseréjét az intézményvezető- helyettes engedélyezi. 

 
Az iskolai tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – 

lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell végezni.  Ha a helyettesítő pedagógust legalább 

egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízzák meg, úgy köteles szakórát tartani, 

illetve a tanmenet szerint előrehaladni. 

 
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 

az intézményvezető- helyettesnek és a munkaközösség- vezetők javaslatainak meghallgatása 

után.  A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés. 

 

3. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

Az intézményben a pedagógiai munkát segítők munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az 

intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 

megváltoztatására és a munkavállaló szabadságának kiadására. 

 

4. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 
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feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres 

és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. 

A vezetők és a pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit 

munkaköri leírásuk tartalmazza. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a 

feladatokkal adekvát módon kell meghatározni.  

A belső ellenőrzés feladatai 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programban 

és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktatómunka eredményességét, 

hatékonyságát,  

 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről, 

 tárja fel és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és 

jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez, 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését, 

 szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat feltárja. 

 

Belső ellenőrzés rendje 
 

A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve 

Feladatok Időpont Felelős 

Tanmenetek szeptember vége munkaközösség-vezetők 

 
 
Munkatervek 

 
 
szeptember 15. 

intézmény-vezető, 
 
intézményvezető- helyettesek, 
 
tagintézmény-vezető 

 
Anyakönyvek 

szeptember vége, június 
 
vége 

intézményvezető- helyettesek, 
 
tagintézmény-vezető 
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Bizonyítványok 

szeptember vége, június 
 
vége 

intézményvezető- helyettesek, 
 
tagintézmény-vezető 

 
Naplók 

haladási 

 része 

 
minden hónap végén, 

félévente 1-1 alkalommal 

intézmény-vezető, 
 
intézményvezető- helyettesek, 
 
tagintézmény-vezető 

 
 
Naplók 

 osztályozási  

része 

 
 
október, december, 

március, május 

intézmény-vezető, 
 
intézményvezető- helyettesek, 
 
tagintézmény-vezető munkaközösség-

vezetők 

 
Szakköri 

 naplók 

október, január, március, 
 
június 

intézményvezető- helyettesek, 
 

tagintézmény-vezető 

 
 
Ügyeleti rend 

 
 
alkalmanként 

intézmény-vezető, 
 
intézményvezető- helyettesek, 
 
tagintézmény-vezető 

Füzetek 

ellenőrzése 

november, április munkaközösség-vezetők 

 

Belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei 

 A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely 

helyiségébe belépni 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot 

készíteni 

 az ellenőrzött dolgozó munkáját előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni 

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az iskola 

belső szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni 

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

felettesével 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás szerint 

időben megismételni. 
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Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei 

Az ellenőrzött dolgozó jogosult az ellenőrzés megállapításait (kérésére írásban) megismerni 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és 

ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez 

Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

A belső ellenőrzésre jogosult vezetők feladatai 

Igazgatói ellenőrzés 

Az igazgató egyszemélyes felelős vezető, a belső ellenőrzés irányítója. 

Ellenőrzési joga kiterjed az összes közalkalmazottra, munkavégzésükre, a teljes intézmény 

működésére. 

Ellenőrzés feladatai: 

 biztosítja az ellenőrzéshez szükséges feltételeket, 

 határidőket ad az ellenőrzési ütemterv és program összeállításához, 

 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását, 

 elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát, 

 összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet, 

 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett, 

 megtartja az értékeléseket, 

 elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket. 

 

Az intézményvezető- helyettesek ellenőrzési feladatai 

Az igazgatóhelyettesek teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek a munkaközösségek tagjai 

felett. 

Folyamatosan ellenőrzik: 

 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét, 

 a pedagógusok munkavégzését, 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját, 

 a pedagógusok nevelő- oktató munkájának módszereit és eredményességét, 
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Ellenőrző munkájuk kiterjed: 

 a jogszabályok, határozatok, a vezetői utasítások betartására, 

 a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére, 

 a Pedagógiai Program megvalósítására, 

 a pedagógusi ügyelet feladatellátásának pontosságára, 

 a határidők pontos betartására, 

 a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, 

 az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére, 

 az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére, 

 a tanügyi dokumentáció vezetésére, 

 a tanári és a tanulói adminisztráció ellátására, 

 az értékelések készítésére. 

 

A munkaközösség- vezetők ellenőrzési feladatai 

A szakmai munkaközösség- vezető középvezető, teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a 

munkaközösség tagjai felett. Felelős a munkaközösségi tevékenység szervezéséért, a szakmai, 

tantárgy- pedagógiai irányításért és az ellenőrzésért. 

Folyamatosan ellenőrzik: 

 a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő- oktató munkáját, 

 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket, 

 a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel)  

 a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, tanfolyamok, stb. 

színvonalas megtartása, 

 az anyagok célszerű és takarékos felhasználását, 

 a tanügyi dokumentáció és az adminisztráció ellátását: naplók, nyilvántartások, 

statisztikák, értékelését vezetését. 

 

Óralátogatások 
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Pályakezdő 

pedagógus 

 
 
szeptember 

munkaközösség-vezetők, 
 
intézményvezető, intézményvezető- 

helyettesek 

 
 
Új kolléga 

 
 
október 

intézményvezető, intézményvezető- 

helyettesek tagiskola-vezető 

 
 
Tanóra 

 
november 
 
április 

intézményvezető, 
 
intézményvezető- helyettesek, 
 
tagiskola-vezető 

 
 
Napközi 

 foglalkozás 

 
október március 

intézményvezető, 
 
intézményvezető- helyettesek, 
 
tagiskola-vezető 

 
Tanulószobai 

foglalkozás 

 
október április 

intézményvezető, 
 
intézményvezető- helyettesek, 
 
tagiskola-vezető 

 
 
Szakkörök 

 
november 
 
április 

intézményvezető, 
 
intézményvezető- helyettesek, 
 
tagiskola-vezető 

 

 

XI. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI 

MUNKAKÖZÖSSÉGEI 

1. Az intézmény nevelőtestülete 

A nevelőtestület – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 70. § alapján – a 

nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-

oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési 
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– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

2. A nevelőtestület értekezletei 

 
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 
 
 
• tanévnyitó, tanévzáró értekezlet 
 
 
• félévi és év végi osztályozó értekezlet 
 
 
• tájékoztató és munkaértekezletek (szükség szerint) 
 
 
• nevelési értekezlet (évente két alkalommal) 
 
 
• munkavállalói értekezlet (szükség szerint) 

 

 

A tervezett értekezleti időpontok megjelennek az éves munkatervben. A rendkívüli 

nevelőtestületi értekezletek tervezett időpontját lehetőleg 1 héttel előre, indokolt esetben előző 

nap közölni kell. 

 
Az értekezleteken a pedagógusok részvétele kötelező. Felmentési indok iskolai munkakörhöz 

tartozó elfoglaltság lehet. Távolmaradást egyéb esetben az intézményvezető (igazgató) 

engedélyezhet. /Amennyiben az értekezlet időpontja egybeesik a pedagógus órarendi 

elfoglaltságával, munkaideje lejártával is köteles a megbeszélésen megjelenni, és annak 

munkájába bekapcsolódni!/ 

 
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  A szavazatok egyelősége esetén az 

igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek. 

 
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

 
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti 

véleményezési joggal rendelkező közösség képviselőit is. 
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3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 71. § szerint a szakmai 

munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola 

pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség – az igazgató 

megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak belső értékelésében, az iskolai 

háziversenyek megszervezésében. 

A szakmai munkaközösség tagjai javaslatot tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A 

munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató 

jogköre. Az intézményben három munkaközösség működik: alsós- felsős szakmai és 

pedagógiai. 

 

 

A munkaközösségek tevékenysége: 
 
 
• A nevelő és oktató munka szakmai színvonalának, minőségének javítása. 
 
• A szaktárgyi oktatás tartalmának fejlesztése. 
 
• A módszertani eljárások tökéletesítése. 
 
• A tantárgycsoportokkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek 

kiírása, lebonyolítása, elbírálása, az eredmények kihirdetése. 

• Egységes követelményrendszer kialakítása. 
 
• A tanulók tudás- és ismeretszintjének felmérése és értékelése. 
 
• A pedagógusok továbbképzésének szervezése, és az arra vonatkozó javaslattétel. 
 
• Pedagógiai innovációs tevékenység folytatása. 
 
• A pályakezdő pedagógusok munkájának támogatása. 
 
• Javaslattétel a munkaközösség vezetőjének személyére. 
 
• A nevelőtestület által átruházott feladatok ellátása. 
 
 
A munkaközösség dönt a szakterületén: 
 
 
• a továbbképzési programokról 
 
• a tanulmányi versenyek programjáról 
 
 
A munkaközösség – a szakterületét érintően – véleményt nyilvánít: 
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• A pedagógiai munka eredményességéről és javaslatot tesz továbbfejlesztésére, 
 
• A nevelési/pedagógiai programról. 
 
• A taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi

 segédletek kiválasztásáról. 

 
A munkaközösség vezetőjének feladatai: 
 
 
• Az információ áramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között 
 
• A nevelési/pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves 

programjának összeállítása. 

• Összefoglaló elemzés, beszámoló készítése a munkaközösség tevékenységéről 

a  félévi és a tanév végi értekezlet előtt. 

• Javaslattétel a tantárgyfelosztásra. 
 
• Nevelési és szaktárgyi értekezlet tartása, bemutató foglalkozás szervezése. 
 
• A munkaközösségi tagok szakmai fejlődésének irányítása. 

• Javaslattétel a munkaközösségi tagok kitüntetésére. 
 
• A munkaközösség képviselete. 
 
• A munkaközösségi tagok szakmai munkájának és

 munkafegyelmének ellenőrzése. 

• A tanterv szerinti előrehaladás és a követelményrendszernek való megfelelés 

figyelemmel kísérése. 

 
 

XII. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS 

FORMÁI ÉS RENDJE 

1. Az intézményközösség 

 
Az intézményközösségét az intézmény dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 
 
 
Az intézményközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben

 felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 

 

2. Az intézményi alkalmazottak közössége 

 
Az intézményi alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti, valamint polgári 
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jogviszonyban álló dolgozók alkotják. 

 
Az intézményi alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen 

belüli érdekérvényesítési lehetőségeit az érvényes jogszabályok (elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), rögzítik. 

A nevelőtestület jogszabályban meghatározott feladatai közül a nevelőtestület kizárólagos 

jogkörébe tartozik: 

 
• a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása, 
 
• a nevelési program, pedagógiai program elfogadása, módosítása, 
 
• a házirend elfogadása, módosítása. 

 

XIII. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 

1. Az intézmény nevelőtestülete 

Az intézmény nevelőtestületének tagja az intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő 

alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai 

végzettségű alkalmazottja. Az óraadó tanár csak a jogszabályban meghatározott esetekben 

rendelkezik szavazati joggal. 

2. A szülők közössége 

A szülői szervezetek és azok kapcsolattartási rendje 
 
A szülői munkaközösség 
 
 
Az intézményben a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 

szülői szervezet (közösség) működik. A köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott 

jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői közösséget hoznak létre. A szülő 

kötelességeit és jogait a köznevelési törvény 72. §- a tartalmazza: 

 
 
A szülőt megilleti a nevelési- oktatási intézmény szabad választásának joga. Gyermeke 

adottságainak, képességeinek, érdeklődésének és saját világnézeti meggyőződésének 

megfelelően választhat közoktatási intézményt. 

A szülő joga, hogy: 

- megismerje az intézmény pedagógiai programját, helyi tartervét,  
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- Házirendjét, 

- Szervezeti és működési szabályzatát, 

- tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról 

- választhassa az erkölcstan/ hit- és erkölcstan oktatást 

- választhasson, igényelje a tanórán kívüli foglalkozást, napközi otthonos foglalkozást, 

tanulószobát 

- részt vegyen a szülői munkaközösség munkájában, a szülői képviselők 

megválasztásában 

- választó és választható legyen a szülői szervezetbe. 

 

 A szülő kötelessége, hogy 

- gondoskodjon gyermekéről, biztosítsa számára testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 

fejlődésének feltételeit 

- biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését 

- segítse gyermeke tanulmányi előrehaladását, a házirend és magatartási szabályok 

elsajátítását, kötelességeinek teljesítését 

- kapcsolatot tartson gyermeke pedagógusaival 

- törvényes kereteken belül intézkedjen gyermeke jogainak védelmében 

- tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, dolgozóinak, tanulóinak jogait, emberi 

méltóságát. 

 

A szülői szervezettel való kapcsolattartás 
 
 
Intézményi szülői munkaközösség 
 
A szülők jogaik érvényesítésére szülői szervezetet hozhatnak létre a 2011. évi CXC. 

köznevelési törvény 73. § (1.) értelmében. 

Az intézményi szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervéről, tisztségviselői 

megválasztásáról, a képviseletről.  

Munkáját saját SZMSZ alapján végzi. 

 

Az intézményi tanács 

A 20/2012. EMMI rendelet 121. § alapján intézményi tanácsot kell létrehozni a nevelőtestület, 

a szülők és a települési önkormányzat képviselőitől. 

Munkájukat ügyrend alapján végzik. Az intézményvezető félévenként köteles beszámolni az 
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intézmény munkájáról. 

3. A diákok közösségei 

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

tanulólétszámuk jogszabályban meghatározott. Az osztályközösség élén - mint 

pedagógusvezető - az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető 

bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján 

végzik. Az osztályok képviselőt delegálhatnak a diákönkormányzatba. 

 
 
 
 
A diákönkormányzat 
 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az intézményben diákönkormányzat működik. 

4. A diákönkormányzat működése, a kapcsolattartás formái 

Az intézményi diákönkormányzat jogosítványait az intézményi diákönkormányzat vezetősége, 

illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. 

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 

előtt azonban ki kell kérnie az intézményi diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

Az intézményi diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 48. § és a 20/2012. EMMI rendelet 120. § alapján működik. 

Az intézményi diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja, amely az SZMSZ mellékletében megtalálható. 

A diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt az intézményvezető bízza meg. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

˗ az intézményi házirend elfogadásakor és módosításakor 

˗ az intézményi SZMSZ 

˗ a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor 

˗ az ifjúságpolitikai célok pénzeszközeinek felhasználásakor. 

 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

˗ saját működésére és hatásköre gyakorlására 

˗ a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására 
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˗ egy tanítás nélküli munkanap programjára 

˗ információs rendszerének kialakítására, működtetésére 

˗ vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

 

A diákönkormányzat kapcsolattartási rendje 

A diákönkormányzat munkáját egy pedagógus segíti, akit a diákok egyetértésével az 

intézményvezető bíz meg határozatlan időre. A DÖK- t segítő tanár az intézményvezető 

tanácsának tagja. 

A tanulók egyéni problémáikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény 

vezetőjét. Az osztályközösség problémáinak képviseletében az osztálytitkár jár el. 

 
 
A diákönkormányzat működési feltételei: 
 

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat zavartalan működésének feltételeit: A 

diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ és a házirend szabályainak 

megfelelően térítésmentesen veheti igénybe. Az intézmény lehetőségeihez mérten biztosítja a 

működéshez azokat a költségeket, amelyeket a Pedagógiai program többletfinanszírozása 

lehetővé tesz. 

 

XIV. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK RENDSZERES  

TÁJÉKOZTATÁSÁNAK, VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK 

FORMÁJA ÉS RENDJE 

1. A tanulók 

A tanulókat az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális 

feladatokról az intézményvezető a diákönkormányzat vezetőségi ülésén; a diákközgyűlésen 

évente legalább 1 alkalommal; az intézmény honlapján keresztül folyamatosan; az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják. 

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

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében - szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján - az intézmény igazgatójához, tagintézmény-vezetőhöz, az 

osztályfőnökükhöz, az intézmény nevelőihez vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
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2. A szülők 

A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális 

feladatokról az intézményvezető az intézmény szülői szervezetének ülésén; az osztályfőnökök 

szülői értekezleten tájékoztatják. 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

- a szülői értekezletek, tanévenként legalább kétszer a munkatervben rögzített időpontú, az 

osztályfőnök vezetésével 

 

˗ rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a 

szülői szervezet a közösség problémáinak megoldására. 
 
 
- a nevelők fogadóóráikon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára.  

 

- a nyílt tanítási napok, a munkatervben rögzített időpontokban lehetőséget biztosítunk a 

szülők számára a tanórák megtekintésére. 
 
 
- a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések, probléma esetén. 

 

Az intézmény tanévenként négy, a munkatervben rögzített időpontú, rendes fogadóórát tart.  

A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja a 

fogadóórára. 

Ha a szülő (gondviselő) a munkatervi fogadóórán kívül is beszélni szeretne gyermeke 

pedagógusával, egyéni fogadóórán, illetve telefonon, vagy írásban egyeztetett időpontban is 

megteheti. 

 
 
A szülők írásbeli tájékoztatása 
 
Az intézmény a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad, a tájékoztató (ellenőrző) 

füzetekben. 

Írásban értesítjük a szülőt gyermekük:  

o tanulmányi előmeneteléről 

o magatartásáról 

o aktuális információkról 

A pedagógusok kötelesek minden érdemjegyet az osztálynaplón kívül a tanuló által átadott 

ellenőrző (tájékoztató) füzetbe dátummal, aláírással rögzíteni. 

A szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján. Az osztályfőnök 

félévente legalább kétszer ellenőrzi az osztálynapló alapján az ellenőrző (tájékoztató) füzet 

azonosságát, pótolja a hiányzó érdemjegyeket. 
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A tanulók előmenetelét, magatartását a pedagógus indokolt esetben szövegesen is minősítheti 

és azt írásban közli a szülőkkel. 

Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 
 
Rendszeres írásbeli tájékoztatás 
 
 
Mulasztások esetén a szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. 
 
§ (3) bekezdésének előírásai szerint történik. 
 

• igazolatlan óra után a szülő értesítése 

• 2-9. óra szülő+ Gyermekjóléti központ értesítése. 

• 10 igazolatlan óra után szülő+Gyermekjóléti Központ+Jegyzői Gyámhatóság 

értesítése 

• 30 igazolatlan óra után a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági 

• Főosztály Szabálysértési osztály értesítése 

• 50 igazolatlan óra után szülő+Gyermekjóléti Központ+Jegyzői Gyámhatóság 

értesítése 

 
 
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

3. A szülői kérelmek elbírálásának rendje 

Sajátos nevelési igény esetén: A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 56. § 

(1.) értelmében egyes tantárgyak (pl.: készségtárgyak, írásbeli kötelezettségek, matematika, 

idegen nyelv) tananyagának teljesítése alól az igazgató részben vagy egészben felmentheti a 

tanulót.  

A felmentést a szülő kérelmezheti írásban, melyhez a szükséges orvosi vagy szakértői bizottsági 

véleményt mellékelte. A kérelmeket tanévenként meg kell újítani. 

Külföldre költözés esetén: a szülő az igazgatóhoz intézett beadványban kérelmezheti a tanulói 

jogviszony szüneteltetését arra az időszakra, amíg gyermekével külföldön tartózkodik. A 

kérelemhez mellékelni a fogadó oktatási intézmény igazolását.  

Magántanuló jogviszony: létesíthető abban az esetben, ha a tanuló számára a mindennapos 

iskolába járás egészségi állapota miatt, vagy egyéb nyomós indok alapján nem megoldható. A 

magántanulói jogviszonyt csak az iskolával jogviszonyban álló tanuló részére kérelmezheti a 

szülő írásbeli beadványban, melyhez a szükséges szakorvosi, kórházi vagy egyéb igazolásokat 

mellékelte. 
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Testnevelés tanórán való részvétel alól részben vagy egészben felmentést kaphat a tanuló 

iskolaorvos igazolása, szakorvosi ajánlások, esetenként szülői kérelem alapján.  

Szülői kérelem esetén legfeljebb 3 egybefüggő napra szólhat a felmentés. Az eseti felmentést 

kérő tanuló köteles a tanórán megjelenni, az óra szervezését, a tornaterem rendjének megőrzését 

segíteni. 

A mindennapos testnevelés heti 2 óráról való mentesítési kérelem esetén a köznevelési törvény 

27. § (11.) alapján jár el az intézmény. A szülői írásbeli kérelem mellé csatolni kell a 

sportszervezet által kiállított igazolást. 

 

XV. AZ ISKOLAI SPORTKÖR 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 

megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és edzéseket tartanak a testnevelő tanárok és 

szakedzők. 

Intézményünk a következő sportágakban kínál lehetőséget diákjainak: tenisz, röplabda, 

labdarúgás, fiú torna 

A sportkör célja és feladatai: 

- Az egészséges életmódra nevelés, a testi- lelki egészség megőrzése 

- Rendszeres sportolási, versenyzési, testgyakorlási lehetőség nyújtása, a mindennapos 

testedzés biztosítása  

- A nem versenyszerűen sportoló tanulók bevonása az iskolai sportkör munkájába 

- Intézményen belüli házi bajnokságok szervezése, lebonyolítása 

- Hagyományos városi szintű versenyünk megszervezése, lebonyolítása 

- A tehetségek kiválasztása, sportegyesületbe irányítása 

- Pályázatok útján a tárgyi feltételek javítása, támogatók megnyerése 

1. A mindennapos testnevelés szervezése 

Diákjaink számára a 2014/2015-es tanévben a KNT 27. § (11) alapján az 1.  2. 3. 5. 6. és 7. 

évfolyamon pedagógiai programunk heti öt testnevelés órát tartalmaz. A többi évfolyamon 

felmenő rendszerben indítjuk el a mindennapos testnevelést. 

A fenti törvény c. pontja értelmében legfeljebb heti két óra válható ki versenyszerűen 

sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói 

sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye 

és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között 
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szervezett edzéssel. 

Azon diákjainknak, akik nem folytatnak versenyszerű sporttevékenységet, a 4. és 5. testnevelés 

órát a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással biztosítjuk. 

 

XVI. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT DOLGOKKAL TANULÓT 

MEGILLETŐ DÍJAZÁS MÉRTÉKE ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

 

A tanuló által előállított dologgal kapcsolatos tanulót megillető díjazás mértéke és 

megállapításának szabályai. 

A tanuló által előállított termék, alkotás 

- az iskola tulajdonát képezi, ha az alapanyagokat az iskola biztosította 

- a tanuló tulajdonát képezi, ha az alapanyagokat a tanuló hozta vagy fizette ki. 

  

XVII. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA 

Iskolánk nyitott intézmény. Feladatainak ellátása és tanulóinak érdekében sokszínű külső 

kapcsolatrendszert hozott létre. 

Szakmai feladatainak ellátása érdekében szorosan együttműködik a 

1. Pedagógiai szakszolgálatokkal 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (szakértői vizsgálatok) 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézményei 

(pszichológiai, nevelési tanácsadás) 

2. Pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (szakértők, szaktanácsadás, 

továbbképzések) 

3. Gyermekjóléti Szolgálattal 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tartja a kapcsolatot a Győri Családsegítő Szolgálattal. 
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4. Iskola-egészségügyi ellátást ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval 

 iskolaorvosi felügyelet 

 védőnői gondozás 

 iskolafogászati szűrés  

5. Kapcsolati hálót bemutató táblázat 

 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Fenntartás és működtetés 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartással kapcsolatos teendők 

II. Számú Gazdasági Működtető Központ működtetéssel kapcsolatos teendők 

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

státuszának elbírálása 

Polgármesteri Hivatal Győr  

Humánpolitikai Főosztály - Oktatási 

Osztály 

Intézményi Tanács delegált biztosítása 

Polgármesteri Hivatal Győr                                             

Humánpolitikai Főosztály - Népjóléti 

Osztály 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő tanulók határozatainak 

megküldése 

Polgármesteri Hivatal Győr                                 

önkormányzati képviselők 

képviselői fogadóórák helyszíneinek biztosítása, 

helyi képviselő anyagi segítségnyújtása 

iskolai fejlesztésekre 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Tanulói ügyek (mulasztások) 

Gyermekjóléti Központ 
tájékoztatatás mulasztásokról, előadások tartása, 

tájékoztatás ifjúságvédelmi felelősöknek 

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 

Gyámhivatala 

tájékoztatás tanulók igazolatlan mulasztásairól 

Győri Városi Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Osztály 
ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály 

tájékoztatás tanulók igazolatlan mulasztásairól 
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PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Szakszolgálat 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 
szakértői vizsgálatok 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Győri Tagintézménye 
pszichológiai, nevelési tanácsadás 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Szakmai szolgáltatás 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Intézet 
előadások, továbbképzések, versenyszervezés 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Óvodák, iskolák, egyházak 

Óvodák beiskolázás segítése, nyílt napok 

Általános iskolák 
részvétel iskolák közötti versenyeken                            

nyílt tanítási órák látogatása 

Középiskolák 
8. évfolyamosok beiskolázása                              

bemutatkozás osztályfőnöki órákon 

Egyházak az iskolai hit- és erkölcstan oktatás biztosítása 

Radó Tibor Általános Iskola és 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

utazó pedagógusok biztosítása 

(szurdopedagógus, szomatopedagógus) 

Győri Eötvös József Általános Iskola HÍD program 

Liszt Ferenc Zeneiskola zeneiskola kihelyezett tagozatának működése 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Kulturális kapcsolatok 
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Múzeumok, könyvtárak, színházak 
kihelyezett, rendhagyó tanítási órák, versenyek, 

pályázatok, tárlatlátogatások 

Gyermekek Háza 

előadások látogatása                                                             

részvétel  pályázatokon                               

rendhagyó órák 

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ rendezvények látogatása,  bemutatóórák 

PARTNEREINK KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETE 

Egyéb partnerek 

Iskolaorvos, iskolafogorvos, védőnő 
egészségügyi szűrések, előadások, osztályfőnöki 

órák 

Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény 

közös programok, projektek, pályázatok, 

ünnepségeken műsorok adása 

Kisbácsai Nyugdíjasok Baráti Köre 
helyszín biztosítása működésükhöz, műsorok 

adása 

Rómer Flóris Cserkészcsapat foglalkozásokhoz helyszín biztosítása 

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora          

Győrújbarát 
tanulók nyári táboroztatása 

Graph-Art Lap- és Könyvkiadó Kft. Tudorka és Tappancs magazinok terjesztése 

Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. 
tanulók étkeztetése 

Hanság-Fertőmenti Szövetkezet gyümölcs program 

Tankönyvkiadók új kiadványok ismertetése, rendelések 

Magyar Röplabda Szövetség 
utánpótlás nevelés                                       

felszerelés biztosítása 

Győri Atlétikai Club Tenisz- és 

Tornaszakosztálya 
edzés lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés 

 
 

6. Kapcsolat a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel 
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A kapcsolattartást az iskola intézményvezetője biztosítja az alábbi személyekkel: 
 
• az iskolaorvos, 
 
• az iskolai védőnők, 
 
• az iskolai fogorvos, 
 
• az ÁNTSZ városi tiszti-főorvosa 
 
 
 
Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 
 
 
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 
 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) 

NM- rendelet szerint végzi. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulók rendszeres 

egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Munkáját 

szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi tiszti főorvosa 

irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával. 

 
 
Az iskolai fogorvos feladatai 
 
 
• évente egy alkalommal elvégzi valamennyi tanuló szűrővizsgálatát és javaslatot tesz 

a további kezelésre 

 
 
 
Az iskolai védőnő feladatai 
 
 
• A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók 

egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik 

meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, 

magasság, hallásvizsgálat stb.). 

• A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény vezetőjével. Végzi a 

diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, 

előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

• Munkaidejét munkáltatója határozza meg. 
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• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, 

Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

XVIII. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, 

IDŐKERETEI 

1. Tanórán kívüli foglalkozások 

Tanórán kívüli (egyéb) szervezett foglalkozási formák: 

 napközi 

 tanulószoba 

 szakkörök 

 énekkar 

 sportfoglalkozások 

 felzárkóztatók, korrepetálások 

 könyvtár 

 egyéb tanórán kívüli programok 

A tanórán kívüli foglalkozásokat az intézményvezető-helyettesek rögzítik a 

tantárgyfelosztáson, majd az óra- és teremrendben. A tanulók szabadon választhatnak 

az egyéb foglalkozások közül. A jelentkezés után az adott tanévben kötelező a részvétel 

(indokolt esetben mentesítés adható). 

2. Napközi, tanulószoba 

A délutáni foglalkozások egyik szervezett formája a napközi otthon. Szülői igényeknek 

megfelelően biztosítja az intézmény az 1-4. osztályon tanulók számára. 

A csoportok kialakításánál törekedni kell az azonos évfolyamú csoportok kialakítására. A 

napközi otthoni ellátás keretében a tanuló napi háromszori étkezést igényelhet, de 

igénybe veheti a tanuló csak az ebédet is. A napközis foglalkozások a tanítási órák 

befejezésétől 16 óráig tartanak. 17 óráig pedagógus felügyeletet biztosítunk a gyerekek 

részére. A délutáni foglalkozásokon pedagógus irányítással biztosítjuk: 

 a másnapra való tanulmányi felkészülést, gyakorlást 

 fejlesztjük a tanulók viselkedés- és munkakultúráját 
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 Tanulószobai foglalkozásokat 5-8. osztályig szervezünk a tanulóknak. A foglalkozásokat 

szaktanárok tartják, segítik a házi feladatok elkészítését, a másnapra való felkészülést, 

esetleg szakkorrepetálást tartanak. 

 A tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével kezdődnek – igazodva a 

tanulószobás gyerekek órarendjéhez – és 16 óráig tartanak. 

 A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 

Minden év szeptemberében a 16 óráig tartó foglalkozásokról szóló kérelem adatlapján jelzi 

a szülő az igényt. 

 A napközi és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

 

 A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes szóbeli 

(telefon) vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. 

 

3. Szakkörök 

A szakkörök a tehetséggondozás fontos színterei. A szakköröket minden év szeptemberében 

hirdeti meg az iskola tanulók érdeklődését figyelembe véve. A foglalkozások éves 

foglalkozási terv alapján működnek. A szakkörök ismeretanyagáról, a tanulói 

létszámról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörök működésének feltételeit az 

intézmény biztosítja. A szakkört vezető pedagógust az intézményvezető bízza meg. 

4. Énekkar 

Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek, rendezvények zenei anyagát. Vezetőjét az 

igazgató bízza meg. Működéséhez a feltételeket az intézmény biztosítja. Az énekkar 

célja a zenei tehetségű tanulók felfedezése, képességeinek kibontakoztatása, ének- és 

zenei versenyekre való felkészítés. 

 

5. Sportfoglalkozások (az iskolai sportkör téma alatt kifejtve) 

6. Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások 

A felzárkóztató foglalkozásokat 1-4. osztályig az osztálytanító vezeti. A foglalkozásokat az 

órarend tartalmazza, a részt vevő tanulókat az osztálytanító jelöli ki kötelező jelleggel. 

Célja az alapkészségek fejlesztése, az elmaradások pótlása.  
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Az 5. évfolyamtól a korrepetálás a szaktanárok javaslatára történik. A szaktanár által kijelölt 

tanulóknak kötelező a részvétel. A korrepetálások célja differenciált foglalkozással 

segíteni a tanulókat a tantervi követelmények elsajátításában.  

 

7. Iskolai könyvtár 

A tanulók szabadidejének hasznos eltöltését, önképzést, a tanítási órákra való felkészülést 

segíti az iskolai könyvtár. Működési szabályzatát a melléklet tartalmazza. 

8. Egyéb tanórán kívüli programok 

 kulturális programok (múzeum, színház, mozi, hangverseny, kiállítások látogatása) 

Ezeken a programokon való részvételt tanítási időben az intézményvezető engedélyezheti. 

Amennyiben a programnak anyagi vonzata van, erről a szülőt írásban tájékoztatni kell, 

és szükséges a szülői engedély. 

9. Kirándulások 

Az intézmény a tanulók részére különböző kirándulásokat szervez. 

Célja: 

 az egészséges életmódra 

 a természet szeretetére 

 szűkebb és tágabb környezetünk megismerésére nevelés 

 magyarságtudat erősítése, ismerkedés a határon túli magyarok életével, kultúrájával. 

A kirándulások a munkaterv alapján tanítás nélküli munkanapokon, hétvégén vagy tanítási 

szünetben szervezhetők. A kirándulásokat az igazgató engedélyezi. Az 

osztálykirándulások tervezetét az igazgatóhelyetteseknek kell leadni (útvonal, program, 

közlekedési eszköz, létszám, kísérők). A kirándulásokhoz osztályonként legalább 2 fős 

kísérőt biztosítani kell. 

A várható költségekről a szülőket írásban kell tájékoztatni a tájékoztató vagy ellenőrző 

útján. A szülőnek a költségek vállalásáról nyilatkoznia kell. A kiránduláson nem részt 

vevő tanulók  felügyeletéről gondoskodni kell. 

HATÁRTALANUL pályázat keretében a 7. évfolyam kirándul határon túli magyarlakta 

területekre. 
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XIX. A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI 

Intézményünkben felnőttoktatás nem folyik. 

 

XX. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

 

1. A tanulók felvételének és átvételének helyi szabályai 

A tanulók felvétele 

A 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelésről szóló trv. alapján járunk el. 

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót akinek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye a körzetben található.   

A körzetben élő tanulók felvételi kérelmének teljesítése után, további kérelmek teljesítésekor 

előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. További felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók: 

 akiknek a testvére iskolánk tanulója 

 akiknek a szülője iskolánk tanulója volt 

 akiknek szülője iskolánk dolgozója 

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító 

igazolást, az esetleges szakvéleményt. 

A felvett tanulók osztályba sorolásáról az intézményvezető dönt. Az általános iskola felvételi 

vizsgát nem szervezhet, intézményünk normál kerettantervre épülő helyi tantervű osztályokat 

indít. 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 50.§-a értelmében a tanuló – magántanuló- is az iskolával 

tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján valósul keletkezik, 

és jelentkezés alapján történik, melyről az iskola igazgatója dönt. 

 

A tanulók átvétele 

Tanuló átvételére a tanév során bármikor lehetőség van. Az átvétel jelentkezés alapján történik. 

Az átvételi kérelemhez mellékelni kell a gyermek és a szülő lakcímet igazoló hatósági 
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igazolványát. Ezen kívül be kell mutatni a tanuló év végi bizonyítványát vagy tanév közben a 

tájékoztató füzetét, a tanulóról készült szakértői véleményt (amennyiben van a tanulónak) és 

kedvezményes étkezéshez, valamint tankönyvellátáshoz szükséges dokumentumokat.  

A körzeten kívüli tanulók átvételéről az iskola intézményvezetője az érdekelt osztályfőnökök 

véleményének ismeretében dönt. A belépés feltétele iskolánk helyi tantervében meghatározott 

minimális követelményeknek való megfelelés. A tantárgyi rendszerek, óraszámok, tananyagok 

összevetése után az iskola intézményvezetője különbözeti vizsga letételét írhatja elő. 

A körzeten kívül lakó tanulók átvétele esetében figyelembe kell venni, hogy az érkező tanuló 

magatartásával, tanulmányi munkájával ne hátráltassa az érintett osztályközösség nevelését, 

oktatását, fejlesztését, valamint az érintett osztályok létszámát. 

 

Átvétel esetén intézményünk befogadó nyilatkozatot állít ki, melyet a szülőnek az előző 

iskolában át kell adni. 

 

A tanulói jogviszony megszüntetése 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 53.§-a értelmében 

(2) „megszűnik a tanulói jogviszony 

a.) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján 

 

Ha a tanuló másik iskolába távozik, a befogadó iskola írásos nyilatkozata után kapja meg a 

tanuló képviselője, szülője intézményünktől az iskolaváltoztatásról szóló értesítést és a tanuló 

bizonyítványát. 

2. A tanulmányok alatti vizsga rendje 

Az intézmény tanulmányok alatt szervezett vizsgái: 
 
 

 osztályozó vizsga 

 javító vizsga  

 különbözeti vizsga 

 helyi vizsga  

 
 
Az osztályozó vizsga hatálya 
 
- akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja, 

előmenetele a tanítási év közben érdemjeggyel nem volt értékelhető, a tantestület engedélyezi, 

hogy osztályozó vizsgát tegyen 
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- akinek hiányzása egy adott tárgyévben a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta, és 

érdemjegyei alapján nem osztályozható 

- aki rendszeres iskolába járás alól felmentett 

- aki tanulmányi kötelezettségeit magántanulóként teljesíti 

- aki vendégtanuló 

- akinek tanulmányi jogviszonya szünetel a szülő (gondviselő) írásbeli kérelmére, és más 

intézményben folytatott tanulmányairól elfogadható dokumentumot nem nyújt be 

 

Az osztályozó vizsga célja, feladatai 
 
 
A magántanulót a köznevelési törvény 55.§ 2. értelmében az iskola valamennyi kötelező 

tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Szülői kérésre az iskola igazgatója engedélyezheti, 

hogy a vizsgatárgyak egy-egy óráján a tanuló részt vegyen. A magántanuló félévkor és év 

végén köteles számot adni felkészültségéről a szülővel előre egyeztetett időpontban és 

tárgyakból. Írásbeli vizsga esetén a szaktanár két napon belül közli az elért eredményt a 

szülővel és a tanulóval. A szóbeli vizsga kétfős bizottság előtt történik, és az érdemjegyet a 

vizsga végén közlik a tanulóval. A vizsga megszervezése és a bizonyítvány kiállítása az 

osztályfőnök kötelessége. 

 
•          a tanulótól megvonható a beszámolás (osztályozó vizsga) lehetősége abban az esetben, 

ha egy tanítási évben legalább 250 tanítási óráról távol maradt, feltéve, hogy az igazolatlan 

mulasztások száma meghaladta a 20 tanórát és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének 

a szülő részén, 

•          nem tagadhatja meg az iskola az osztályozó vizsga letételét, ha a tanuló 250 tanítási 

óránál kevesebbet hiányzott, illetve nem haladta meg a 20 tanórát, 

• a nevelőtestület abban az esetben tagadhatja meg a beszámolás lehetőségét, ha 

az igazolatlan távolmaradás jogkövetkezményeire a szülő figyelmét írásban felhívta 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 
 
 
Az osztályozó vizsgák és javító vizsgák lefolytatásához az intézményvezető vizsgabizottságot 

jelöl ki. A vizsgabizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák eredményét 

az osztályfőnök vezeti be a törzslapba és a bizonyítványba. A záradékot az intézményvezető, 

vagy helyettese is aláírja. 

Az osztályozó vizsgára az adott tantárgyból a tanuló felkészüléséhez tematikát, tananyagot a 

vizsgáztató (szaktanár, munkaközösség-vezető) köteles biztosítani. 
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Javítóvizsga 

A tantervi alapkövetelményeket nem teljesítő tanulók javítóvizsgát kötelesek tenni 

a 20/2012. EMMI rendelet értelmében legfeljebb három tantárgyból. Aki a 

javítóvizsgán számára felróható okból igazolatlanul nem jelenik meg, az 

évfolyamot ismételni köteles. 

A vizsgaanyag összeállítása, a feladatlapok elkészítése, valamint a jegyzőkönyvek 

kitöltése a szaktanár és a munkaközösség-vezető feladata. 

 
Magántanulók, ill. jogviszonyukat szüneteltető tanulók vizsgarendje 
 
 
A magántanulók az intézmény vezetője által meghatározott időszakokban, a kijelölt 

tantárgyakból osztályozó vizsgát kötelesek tenni. 

 
A tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók (akik szülői kérésre külföldön

 végzik tanulmányaikat) nem kötelesek osztályozó vizsgát tenni. 

 
 
 
A javítóvizsga célja, hogy a tanuló lehetőséget kapjon sikeres vizsga esetén a magasabb 

évfolyamokba lépésre. 

A javítóvizsga hatálya kiterjed minden olyan tanulóra 

- aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott (legfeljebb három tantárgyból) 

- aki az osztályozó vizsgáról számára felróható okból távol maradt, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül távozott. 

Különbözeti vizsga hatálya kiterjed minden olyan tanulóra 

- aki tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét 

- aki eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott, és azonos vagy magasabb 

évfolyamra jelentkezik 

Pótlóvizsgát tehet az a tanuló 

- aki számára fel nem róható ok miatt nem tudott vizsgát tenni. 

 

A helyi vizsga célja, feladatai 

A 2006/2007-es tanévtől kezdődően alakítottuk ki a belső vizsgák rendjét. 

A tanulók az alábbi évfolyamokon vizsgáznak a következő tárgyakból: 
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4. évfolyam 6. és 8. évfolyam 

 

Magyar Magyar nyelv és irodalom 

Szövegértés Matematika 

Magyar nyelv Német/angol nyelv 

Matematika Történelem 

 

A  vizsga  típusa  
 
Szóbeli: angol/német nyelv, történelem 

Írásbeli: magyar nyelv és irodalom, matematika, szövegértés, angol/ német nyelv 
 
 
Ideje: második félév második fele 
 
 
Értékelése: érdemjegy 
 
 
 Lebonyolítása  
 
 

Írásbeli vizsga: 
 
 
Délelőtti tanítási óra keretében 
 
 
Egy-egy évfolyam ugyanazon a napon írja az írásbeliket 
 
 
Szaktanár javítja ki 
 
 
Szóbeli vizsga 
 
 
Délelőtti tanítási óra keretében 
 
 
A szaktanárok előzetes beosztása szerint, előzetesen kiadott tételek alapján 
 
 
A vizsgabizottság összetétele: egy elnök, egy szaktanár, egy tanár 
 
 
A sajátos nevelési igényű és BTM-es tanuló részére a vizsgán indokolt esetben biztosítani kell 

a hosszabb felkészülési időt, illetve az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott 

eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz. 

 
Rögzítése 
 
 

• Jegyzőkönyvben (szaktanár és vizsgabizottsági tag írja alá a szóbeli vizsgán); 

• Bizonyítványban bellapon (az igazgató és az osztályfőnök írja alá); 
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• Havi jegyként a naplóba. 
 

3. A tanulói hiányzások igazolása 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a Házirendben történik. 
 
 
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
 
a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 
 
c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 
 
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 
 
• bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 
 
• rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.). 

 
 
A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A 

tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély 

megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az 

osztályfőnök véleményezése alapján.  A döntés során f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  a  

t a n u l ó  tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok 

okait. 

4. Versenyen résztvevő tanulókat megillető kedvezmények 

Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt 

három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak 

látja. 

Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. 
 
Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen 

résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A 

szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők 

nevéről, és a hiányzás pontos idejéről 
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Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 

meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az 

előzőekben leírt módon jár el. 

 

5. Térítési díj megfizetése 

A pedagógiai szolgáltatások többsége a magyar állampolgárok számára ingyenesen vehető 

igénybe. 

Az alapellátásról a köznevelési törvény 2. § (1-2.) rendelkezik. 

 

Térítési díjat kell fizetni 

- az étkezés igénybevételéért 

- olyan foglalkozásokon, tanfolyamon való részvételért, aminek finanszírozását a 

fenntartó nem vállalta, de a tevékenységgel az intézmény helyi szülői igényt elégít ki. 

6. A tanulók étkeztetése 

A napközi és menzai ellátásban részesülő tanulók az önkormányzat által megállapított térítési 

norma alapján kötelesek fizetni. 

Az étkezési díjak beszedését, az esetleges étkezési lemondásokat, visszatérítéseket az 

önkormányzathoz tartozó I. Sz. Gazdasági Működtető Központ végzi. 

A befizetések és pótbefizetések időpontjait az iskolában szokásos módon tesszük közzé. 

 

7. A tanulói fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a Nkt. 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti 

meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek 

alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  Az  egyeztető  eljárás  célja  a kötelességét 

megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

- az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

- a  fegyelmi  eljárást  megindító  határozatban  tájékoztatni  kell  a  tanulót  és  a  szülőt  
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a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni 

az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

- az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

- a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt 

nem kell értesíteni 

- az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

- az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

- az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a 

sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

- a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

- az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az 

álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

- ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

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

hónapra felfüggeszti 

- az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

- az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

- az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 

információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

- az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

- a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 



72 

 

8. A tanulóval szemben lefolytatott 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. 48 

• 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. 

• 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, de 
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• 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. 

 
 

9. A tanuló anyagi felelőssége 

- A tanuló kártérítési felelősségéről a köznevelési törvény 59. §-a rendelkezik. 

- Ha az intézményt kár érte, az intézményvezető köteles a károkozás körülményeit 

kivizsgáltatni, az okozott kár nagyságát felmérni, a károkozó személyét megállapítani. A 

kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

- Ha a vizsgálat során felmerül a gyanú, hogy a kárt az intézmény tanulója okozta, a 

vizsgálatról a károkozással gyanúsítható tanulót és törvényes képviselőjét haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 

- Ha a tanuló kártérítési felelőssége a törvény alapján megállapítható, a tanulót, illetve a 

szülőt a kár megfizetésére írásban fel kell szólítani. 

 

Gondatlan károkozás esetén a kártérítés összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb 

munkabér egyhavi összegének 50%-át. 

XXI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 

Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése és bővítése az iskolaközösség minden 

tagjának kötelessége. 

A hagyományok ápolásának célja az iskola jó hírnevének öregbítése, a tanulók 

hazaszeretetének, közösségük iránti felelősségének erősítése. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontok és felelősök megjelölésével az 

iskolai éves munkaterv határozza meg. 

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi alkalmakkor: 

• tanévnyitó 

• karácsony  

• március 15. 

• tanévzáró 

 

Intézményi szintű megemlékezések: 

• október 6.- aradi vértanúk emléknapja 
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• október 23.- az 1956-os forradalom emlékezése 

• január 22.- a magyar kultúra napja 

• január 27.- a holokauszt nemzetközi emléknapja 

• február 25.- a kommunizmus áldozatainak emléknapja 

• június 4.- a nemzeti összetartozás napja 

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei: 

• Családi nap- Tuli-Party 

• Tök- jó projekt- Halloween party 

• Farsangi bál 

• DÖK nap, Gyermeknap 

• Anyák napja- alsó tagozat 

• Hulladékgyűjtés 

• Egészséghét 

• Óvodások fogadása 

 

Hagyományos versenyeinket a Pedagógiai program tartalmazza. 

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele 

kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 

 

 

Kötelező viselet: 

Az intézményi ünnepélyeken a pedagógusoknak az ünnepi alkalomhoz illő, a tanulóknak 

ünneplő ruhában kell megjelenniük. Ezzel is kifejezzük tiszteletünket az ünnep, a szereplők, a 

felkészítő pedagógusok iránt. 

Intézményünk helyi vizsgáján is kötelező az ünnepi ruha. 

 

Ünnepi ruha: 

- lányoknak: sötétkék vagy fekete szoknya vagy nadrág és fehér blúz 

- fiúknak: sötétkék vagy fekete nadrág, fehér ing. 

 

Az iskola sportfelszerelése: 

- fehér póló (lehetőleg Tulipános- póló), rövidnadrág 
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Az intézmény a nevelés és oktatás képességfejlesztés hatékonyságának és színvonalának 

emelésére és a kiváló tanulmányi eredményt elért és hátrányos helyzetű tanulók támogatására 

alapítványt létesített 1991-ben. 

 
Neve: Tulipános Általános Iskoláért és a Kisbácsai Tagiskoláért Alapítvány 
 
 
Címe: 9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
 
Tevékenységét alapító okiratban foglaltak szerint folytatja. 
 
 
A kuratórium célul tűzte ki: 
 
 
• az iskola tehetséges tanulóinak támogatását 
 
• az iskoláért legtöbbet tevők jutalmazását 
 
• követendő példák és célok állítását a tanulók elé 
 
• az idegen nyelv oktatásának fejlesztését 
 
• a számítástechnika oktatásának fejlesztését 
 
• az iskola tárgyi feltételeinek javítását 
 
 
 
Az alapítvány céljainak eléréséhez az alapítványi vagyon és kamatai használhatók fel évente a 

kuratórium döntése alapján. 

 

 

 

 

Alapítványunk száma: 18510157-1-08 

 

 

 

 
10. Iskolánk emblémája 
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1 . S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 

 

 

 

Győri Tulipános Általános Iskola 

 

 

Az iskolai könyvtár 

szervezeti és 

működési 

szabályzata 

 

 

 

Győr, 2015. szeptember 1. 

 

 

 

 Készítette: Almásiné Gerbovics Gabriella
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Az intézmény könyvtárának mikrokörnyezete 

(Környezetelemzés) 

 

A  könyvtár  neve: Győri Tulipános Általános Iskola Könyvtára 

 

Működési  helye:  1. 9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 

  2. 9029 Győr, Sövény u. 15. 

 

1. A Rónay utcai épületben 1911. óta folyik az oktatás. Jelenleg 374 fő a tanulólétszám. 

Felső tagozaton 9 osztály, alsó tagozaton 7 osztály, összesen 16 tanulócsoport tanul.  

A Kisbácsai tagiskolából az 5. évfolyamba érkeznek a diákok. Olvasni szerető tanulóink a 

folyamatosan bővülő, jelenleg kb. 6500 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárszobánkat 

ingyenesen látogathatják. Az intézmény dolgozói, alkalmazottai is ingyenesen kölcsönözhetnek. 

A könyvtárszoba (14 m²) a tornacsarnok melletti családi ház 1 szobájából lett kialakítva. Hozzá 

tartozik egy 60 m²- es raktár és mosdó egy térben. A könyvtár szabadpolcos rendszerben 

működik, 15 olvasóhely lett kialakítva. 

Nyitva tartása mindennapos, heti 9 órában. A könyvtári feladatokat 3 tanítói végzettségű kolléga 

látja el (2 fő könyvtár szakkolégium, 1 fő OKJ-s segédkönyvtáros). Könyvtár használati 

ismereteket az alsó tagozatban heti 2 órában tanulnak diákjaink. 

2. Tagiskolánk Kisbácsán 1945-ben épült. A családi házas lakóövezet iskolájában 1-4. 

évfolyamig folyik az oktatás. A kölcsönzést tanítói végzettségű pedagógus végzi. 

Tanulólétszám: 90 fő. 

Heti 1 órás nyitva tartás van a számítástechnika teremben kialakított szabadpolcos rendszerben 

működő könyvtárban. 

Körülbelül 1700 kötet közül válogathatnak a tanulók. Állományapasztásnál a nem gyűjtőköri 

szabályzatba illő, illetve fölös példányokat a Szent- Györgyi Albert Egészségügyi Szakiskola 

könyvtárának ajánlottak fel. A körülbelül 900 kötetes kézikönyvtári állomány: Lexikonok, 

szótárak, enciklopédiák, tanári kézikönyvek külön polc rendszerben a használók rendelkezésére 

állnak. 
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1. A könyvtárra vonatkozó adatok 

 

 

1.1 A könyvtár elnevezése 

 

Győri Tulipános Általános Iskola Könyvtára 

 

1.2. A könyvtár székhelye és pontos címe 

 

a) 9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 

 

Telefon: 06/ 96/ 525-798; Fax: 06/ 96/525-798 

 

E-mail: titkarsag@tulipanos-gyor.sulinet.hu 

 

b) 9029 Győr, Sövény u. 15. 

 

Telefon: 06/ 96/332-969; Fax: 06/ 96/332-969 

 

E-mail: vezeto@tai-gyor.sulinet.hu 

 

 

1.3. A könyvtár jelenleg használt bélyegzője 

Győri Tulipános Általános Iskola Könyvtára 

 

2. A könyvtár fenntartása, felügyelete és gazdálkodása 

 

- az iskolai könyvtár a Győri Tulipános Általános Iskola, mint szervezeti egység 

szervezetében működik. 

 

- fenntartásáról és fejlesztéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri 

Megyeközponti Tankerülete gondoskodik. 

 

- az iskolai könyvtár általános felügyeletét az igazgató látja el a nevelőtestület és a 

diákközösség véleményének, javaslatainak figyelembe vételével, 

 

mailto:titkarsag@tulipanos-gyor.sulinet.hu
mailto:vezeto@tai-gyor.sulinet.hu
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- az iskolai könyvtár működését 4 fő könyvtáros tanító irányítja (Rónay utca: 3 fő; Sövény 

utca: 1 fő), 

 

- az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges feltételeket a fenntartó az intézmény 

költségvetésében biztosítja. 

 

- Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, 

nyomtatványok beszerzése - az intézmény költségvetésében biztosított összegből, illetve 

kiegészítő eszközként a könyvtár számára nyert pályázatok támogatásaiból -, a könyvtáros tanítók 

feladata. 

 

3. A könyvtár használóinak köre 

- az intézmény tanulói 

- az intézmény nevelői 

- az intézmény nem pedagógus dolgozói 

 

4. A könyvtár feladatai 

4.1. Az iskolai könyvtár feladatait meghatározó jogszabályi háttér 

 

- 1976. évi 15. tvr. 

 

- 17/1976. (VI. 7.) MT rendelet 

 

- 5/1978. (XII. 12.) KM rendelet 

 

- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, figyelembe véve az 1994. évi CIV., 

az 1995. évi LXXXV. és CXXI., illetve az 1996. évi LXII. törvényekkel 

történt módosításokat. 

 

- 203/1986. (Műv. K. 24.) MM számú útmutató az iskolai könyvtárak 

fejlesztéséről. 

 

- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 

- 16/1998.(IV.8) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosításáról 

cdp://1/97600015.TVR/
cdp://1/97600017.MT/
cdp://1/97800005.KMA/
cdp://1/99300079.TV/
cdp://1/99600062.TV/
cdp://1/99600062.TV/
cdp://1/99400011.MKM/
cdp://1/99800016.MKM/
cdp://1/99400011.MKM/
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- 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

- 25/2000. (III.8) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

 XXXIII. törvény vérehajtásáról 

 

- 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről 

   

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

- 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 

Az iskolai könyvtár szakszerűen fejlesztett gyűjteményére épülő szolgáltatásaival - 

felhasználva a könyvtári rendszer, valamint a helyi kulturális környezet nyújtotta 

lehetőségeket - az  iskolai    nevelő-oktató                        munka szellemi bázisa. 

 

Biztosítja az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz, neveléshez és tanuláshoz 

szükséges ismerethordozókat, információhordozókat. Központi szerepet tölt be az iskola 

olvasáspedagógiai és könyvtár-pedagógiai tevékenységében. 

 

Megismerteti őket az önművelés formáival és módszereivel, ezen belül sajátos eszközeivel 

megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, pótolja az ilyen irányú hiányosságaikat, 

segíti a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését. 

 

Kielégíti a pedagógusok alapvető pedagógiai szakirodalmi és információs igényeit. 

 

5. A könyvtár állományalakítása - gyűjtőköre 

Az iskolai könyvtár a használói kör figyelembevételével, a helyi tantervi követelményeknek és 

az iskola feladatrendszerének megfelelően, a szükségletekhez igazodva folyamatosan, 

tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. 

 

A könyvtáros az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelői (munka) 

közösségek, a diákközösség, az intézményi szintű használói testületek javaslatait és az iskola 

könyvtári környezetének adottságait. 

 

cdp://1/99800005.MKM/
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5.1. Gyarapítás 

-  Az állományalakítás gyarapítással kapcsolatos előírásait a 

gyűjtőköri szabályzat tartalmazza. (lásd 1. sz. melléklet!) 

-  Az állomány vétel, ajándék útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően 

gyarapodik. Az iskolai könyvtárba, gyűjtőkörébe nem tartozó anyagok még ajándékként sem 

kerülhetnek. Az állománygyarapításhoz szükséges anyagi feltételeket az intézmény 

költségvetésében kell előirányozni és folyamatosan biztosítani. A gyarapítás során kiegészítő 

eszközként felhasználhatók a könyvtár számára nyert pályázatok támogatásai. 

-  A gyűjtemény gyarapításáért, minőségéért, a gyarapításra fordítható 

összegek felhasználásáért a könyvtáros a felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár 

számára dokumentumot senki nem vásárolhat. A könyvtár a tervszerű és folyamatos ellátás 

érdekében rendszeresen tartja a kapcsolatot a könyvtárellátókkal, de szerződést csak akkor köt 

velük, ha a feltételek kedvezőek a számára. (Könyvtárellátó Közhasznú Társaság). 

 

A könyvtár által alkalmazott nyilvántartási formák: 

Írásos - nyomtatott dokumentumok 

- egyedi nyilvántartás (egyedi cím leltárkönyv) 

- időleges (brosúra) nyilvántartás 

- tankönyv leltár (tartós tankönyv, ingyenes tankönyv) 

- letétbe helyezett papír alapú dokumentumok (egyedi nyilvántartás) 

- dolgozók kölcsönzései (alkalmazotti névsor alapján) 

- tanulók kölcsönzései (tanulói osztályonkénti névsor alapján) 

 

Nem                                    hagyományos  dokumentumok  

- CD-ROM egyedi leltárkönyv 

- hanglemez egyedi leltárkönyv (1998-tól a CD lemezek is) 

- hangszalagok, hangkazetták egyedi leltárkönyv 

- videokazetták egyedi leltárkönyv 

- DVD-lemezek egyedi leltárkönyv 

 

 

5.2. Állományapasztás 

Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan ki kell gyűjteni azokat a dokumentumokat, 

amelyek: 
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- tartalma elavult 

- fölöslegessé váltak 

- a természetes elhasználódás következtében elrongyolódtak. 

Ezeket a dokumentumokat évente legalább egy alkalommal ki kell vonni a könyvtár 

állományából. 

Hasonló rendszerességgel kell törölni az olvasók által elveszített és megtérített dokumentumokat 

is. 

Állományellenőrzéskor, továbbá elemi kár vagy lopás esetén a hiány észlelése után 

közvetlenül el kell végezni a törléssel kapcsolatos teendőket. 

 

Állományellenőrzés során a könyvtár egyedi nyilvántartású dokumentumainak adatait össze kell 

vetni az alapnyilvántartás adataival, és meg kell állapítani az eltéréseket (hiány, esetleges többlet). 

 

Az állomány nyilvántartásainak vezetésénél, a törléseknél és a leltározásnál a 3/1975. (VIII. 

17.) KM-PM számú rendelet, a hozzá kiadott irányelvek, valamint az MSZ 3448-78 számú 

állomány nyilvántartási szabvány előírásai szerint kell eljárni. Az előírt soros 

állományellenőrzést mennyiségi felvétellel: tényleges megszámlálással, méréssel végezzük. 

 

6. A könyvtári állomány elhelyezése 

6.1. A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok 

- kölcsönözhető állomány (szépirodalom, ismeretterjesztő- és szakirodalom) 

- olvasótermi - kézikönyvtári állomány 

- pedagógiai gyűjtemény 

- a könyvtáros segédkönyvtára 

- AV dokumentumok 

 

6.2. A könyvtárból kihelyezett letétek 

- osztálykönyvtárakban 

- napköziben 

- tanulószobában 

 

7. Az állomány feltárása 

A hagyományos katalógusok továbbépítése nem folytatódik, helyette a könyvtári állomány 

elektronikus formában történő feldolgozása van folyamatban (minden kötetet kóddal láttunk el). 
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Dokumentumtípusok szerint 

- könyv típusú dokumentumok katalógusa 

 

Formája szerint 

A cédulakatalógus építése 2005. szeptember 1-jén lezárult. 

 

8. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival a tanítás ideje 

alatt és a tanítási órán kívül is az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. 

 

Ennek megfelelően a könyvtár használói körének lehetővé teszi: 

- a teljes állomány egyéni és csoportos helyben használatát (helyben olvasás, kutatómunka) 

- a csak helyben használható dokumentumok kivételével az állomány kölcsönzését. 

Tájékoztató szolgáltatások keretében: 

- ismerteti az iskolai könyvtár használatát 

- bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt 

- témafigyelést, irodalomkutatást végez (irodalomjegyzék összeállítása). 

- könyvtárbemutató, könyvtárismertető, könyv- és könyvtárhasználatra épülő tanítási órák 

rendszerének kialakításában (alsó tagozat) 

- lehetőségei figyelembevételével a könyvet, könyvtárhasználatot és az olvasást népszerűsítő 

könyvtári rendezvényeket szervez (író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalomórák, vetélkedők) 

Ellátja a szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartási feladatokat 

- beiratkozás regisztrálása (füzetben névjegyzék) 

- a napi látogatottságról, forgalomról munkanapló vezetése 

- a kölcsönzések nyilvántartása névjegyzék alapján 

- előjegyzések stb. 

- gondoskodik az állomány védelméről, a könyvtár rendjéről, gondozottságáról. 

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével összefüggő részletes szabályokat Az 

iskolai könyvtár könyvtárhasználati szabályzata tartalmazza. (lásd 2. sz. melléklet!) 

 

A könyvtáros munkarendjét, feladatainak részletes megfogalmazását Az iskolai könyvtáros 

munkaköri feladatai c. dokumentum tartalmazza. (lásd 3. sz. melléklet!) 

 

9. A könyvtár SZMSZ-ének záró rendelkezései 
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1. sz. melléklet 

Gyűjtőköri szabályzat 

I. Helyzetelemzés 

 

Ez a dokumentum a Győri Tulipános Általános Iskola Könyvtárának első gyűjtőköri 

szabályzata. 

 

Jogszabályi háttere: megegyezik a könyvtár szervezeti és működési szabályzatának (a 

továbbiakban: KSZMSZ) IV. pontjában „Az iskolai könyvtár feladatai”-nál említettekkel. 

 

A gyűjtőkört meghatározza a használók köre (lásd KSZMSZ III. pontja!), a könyvtár 

feladatrendszere (lásd KSZMSZ IV. pontja!), célkitűzései (lásd Az iskolai könyvtár 

munkaprogramja!) és a könyvtári környezet, amelyben a könyvtár működik. 

 

A könyvtári környezet szempontjából figyelembe veendők az alábbi könyvtárak 

 

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára, Győr 

 

 

II. Gyűjtőköri indoklás 

Az iskolai könyvtár funkciórendszerét meghatározó tényezők az iskola oktatási szerkezetén 

alapulnak 

 

- az iskola tanítási programja 

- az iskolában tanított tantárgyak (lásd az iskola Pedagógiai programja) 

- az iskola szerkezete és profilja 

 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról 

 

Írásos-nyomtatott dokumentumtípusok 

 

Könyvek 

- kézi-, illetve segédkönyvek 

- a helyi tanterv által meghatározott házi olvasmányok 

- ajánlott olvasmányok 

- az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos művek (pl. tankönyvtár) 
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- a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó dokumentumok 

- ismeretközlő-és szépirodalom 

 

Kisnyomtatványok 

a könyvtári munkát segítő szabványok, óraleírások, tanítási program- és taneszköz 

ismertetők, kiadói katalógusok 

Nem hagyományos dokumentumok: amelyek a tanítás - tanulás folyamatába beilleszthetők 

 

Auditív információhordozók 

- CD lemezek 

- DVD-lemezek 

- hangkazetták 

 

Vizuális információhordozók 

- transzparensek 

 

Audiovizuális dokumentumok 

- videokazetták 

 

Számítástechnikai ismerethordozók 

- CD lemezek 

- CD-ROM-ok 

 

 

III. Az iskolai könyvtárállomány részei (és építésük speciális sajátosságai) 

1. szabadpolcos kölcsönzési állomány: szépirodalom, ismeretterjesztő- és szakirodalom 

2. olvasótermi-kézikönyvtári (prézens) állomány 

3. pedagógiai gyűjtemény 

4. a könyvtáros segédkönyvtári állománya 

5. időszaki kiadványok 

6. AV dokumentumok gyűjteménye 

7. számítástechnikai ismerethordozók 

8. tankönyvtár 

9. a napköziben és az osztálykönyvtárakban elhelyezett letéti állomány: összeállítva a napközi 
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vezető, illetve az osztályt tanító nevelők igényei alapján. Az itt elhelyezett 

 

állomány védelméért a napközit vezető tanár, illetve az osztályfőnök és az osztály 

felelősek. 

 

IV. A gyarapítás módjai 

Vétel (a költségvetés alapján, illetve elnyert pályázati támogatásból) 

 

Ajándék 

 

Az iskolai könyvtár állományába ajándék útján csak a gyűjtőkörbe tartozó művek, illetve 

dokumentumok kerülhetnek. 

 

 

4.1. A beszerzés forrásai 

 

- központi könyvtárellátók állománygyarapító tanácsadói 

- szakmai folyóiratok könyvismertetései 

- könyvklubok (a körültekintés és mérlegelés elengedhetetlen) 

- könyvesboltok 

- kiadói tájékoztatók 

- ajánló bibliográfiák 

- a könyvárusi forgalomba nem kerülő kiadványok közvetlenül a kiadó intézményektől 

szerezhetők be 

 

A beszerzésnél alapelv a válogató jellegű gyűjtés, amely során mérlegelni kell a könyvek 

felhasználhatóságát: 

- hogyan illeszkedik bele az iskolai oktatás - nevelés - önművelés folyamatába? 

- milyen a könyv előadásmódja, apparátusa, belső feltáró rendszere? 

- a könyvtárban hiányt pótol-e? 

- lényegesen bővített-e az új kiadás vagy csak ismétel? 

 

4.2. Beszerzési példányszámok művenként 

 

- házi olvasmányok: 30 

- ajánlott irodalom: 20 

- munkáltató eszközként használt könyvek: 25 

- egyes tantárgyak ismeretanyagához szorosan kapcsolódó, de nem munkáltató 
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jellegű 

- ismeretterjesztő és szépirodalom: 5 (minimum 1) 

 

V. Gyűjtési utasítás 

A. Szépirodalom 

 

B. Ismeretterjesztő- és szakirodalom 

 

A szakirodalomból kiemelve 

- pedagógiai gyűjtemény 

- a könyvtáros segédkönyvtára 

- hivatali segédkönyvtár 

- időszaki kiadványok 

- AV és számítástechnikai dokumentumok 

 

 

5.2. Az iskolai könyvtár kiemelkedően fontos gyűjtőterülete 

 

Teljességgel gyűjtendők 

 

-  tanári kézikönyvek, az iskolában oktatott valamennyi tantárgy, illetve 

szakkör módszertani segédkönyvei 

 

- a tanított tárgyak tankönyvei, munkafüzetei, feladatlapjai, szakköri füzetek (A 

tanulók létszámától függően) 

 

- tantárgyi (ajánló) bibliográfiák 

 

- az idegen nyelvek tanításához kapcsolódó szöveggyűjtemények, eredeti nyelven 

kiadott nyelvgyakorló olvasmányok 

 

-  műsorok, rendezvények összeállításához kapcsolódó segédkönyvek, gyűjtemények 

 

-  felvételi követelményeket tartalmazó, a pályaválasztással kapcsolatos 

tájékoztató kiadványok 

 

 

- a tehetséggondozást, hátránykompenzálást segítő dokumentumok 

 

-  a családi életre neveléssel, az iskola és a szülői ház kapcsolatával 
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foglalkozó művek 

 

- az értelmi neveléssel és a személyiségformálással kapcsolatos alapvető munkák 

 

 

-  az olvasás technikájával, irodalompropagandával, az 

olvasásra és könyvtárhasználatra neveléssel kapcsolatos módszertani kiadványok 

 

-  az iskolai könyvtárak állományára vonatkozó alapjegyzékek, 

mintakatalógusok, tantárgyi (ajánló) bibliográfiák (iskolában és iskolán kívül készültek) 

 

-  a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet iskolai 

könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványai 

Hivatali segédkönyvtár 

-  az iskola vezetősége részére az iskola nevelőmunkájának irányításához az 

igazgatás, a gazdálkodás és az ügyvitel körébe tartozó legfontosabb kézikönyvek, jogszabály 

gyűjtemények, folyóiratok 

 

-  a munkaviszonnyal, munkarenddel, munkaügyi vitákkal, 

bérezéssel, munkaidővel, munkaszervezéssel, munkavédelemmel kapcsolatos irodalom 

 

- az intézményi költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok 

 

- családvédelemmel kapcsolatos jogszabálygyűjtemények és magyarázatok 

 

- az iskolavezetéssel kapcsolatos művek 

 

Időszaki kiadványok 

Gyűjtendő periodikumok 

 

- pedagógiai szakfolyóiratok 

- a tantárgyak módszertani folyóiratai 

- a könyvtári szakma folyóiratai válogatással (pl. könyvtár-használattan) 

- néhány, a tantervben (tanítási programban) tárgyalt gyermek- és ifjúsági lap 

AV és számítástechnikai dokumentumok 

Az iskolában oktatott tantárgyak tanításához rendszeresen felhasználható oktató, illetve 

ismeretterjesztő AV és számítástechnikai dokumentumok beszerzése az elsődleges. 

 

Erősen válogatva gyűjtendők az iskola programjához kapcsolódó, központilag kiadott 

audiovizuális információhordozók. 
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Válogatással gyűjtendő minden - formai szempontból az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe 

tartozó - audiovizuális dokumentumtípus, valamint számítástechnikai ismerethordozó, 

amelynek tartalma beilleszthető a tanítás-tanulás folyamatába: 

 

- az anyanyelvi, idegen nyelvi (német, angol) oktatást segíti 

-  a művészeti nevelést kiegészíti, szemléltető jellegű (a tananyaghoz 

kapcsolódó alkotások bemutatásai, feldolgozásai, az alkotókról készült portrék, 

visszaemlékezések) 

- a történelmi korokat, eseményeket és alakokat bemutatja, felidézi 

- az embert és természeti környezetét ismerteti 

- az informatika műveltségi területen belül megszerzett ismeretek elmélyítését, gyakorlását 

segíti 

- a nemzeti, családi, iskolai ünnepélyek összeállításához felhasználható 

- Iskolatörténeti gyűjtemény 

- az iskola életével kapcsolatos írások 

 

 

 

VI. Az iskolai könyvtár beszerzett dokumentumainak nyilvántartása 

6.1. Számlanyilvántartás 

A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő 

könyvelése a tankerület gazdasági szakemberének a feladata. 

 

A gazdasági-pénzügyi iratok (számlák, bizonylatok) megőrzése a gazdasági szakember 

feladata, a számla fénymásolt példányát, a megrendelőjegyzéket, mint a leltári nyilvántartás 

mellékletét a könyvtári irattárban el kell helyezni. 

 

6.2. A dokumentumok állományba vétele 

A dokumentumokat a leltárba vétellel egyidejűleg el kell látni a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és kóddal. 

 

6.2.1. Végleges nyilvántartás 

 

Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartósan megőriz, hat napon belül végleges 

nyilvántartásba kell venni. 

 

Ez a dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét is jelenti. 

Formája: egyedi címleltárkönyv. 



92 

 

A különböző típusú dokumentumokról egyedi leltári nyilvántartást vezetni. 

 

A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető 

 

6.2.2. Az iskolai könyvtár időleges megőrzésre beszerzett dokumentumainak nyilvántartása 

 

Brosúra-nyilvántartás vezetendő a nevelői kézipéldányokról (tankönyvek, tanári kézikönyvek 

illetve segédletek, ötlettárak, feladat- és tesztlapok, tantervek, tantervi útmutatók, 

mintatanmenetek, tanítási programok, fakultációs anyagok), pályaválasztási és felvételi 

tájékoztatókról, könyvtári tájékoztatókról, menetrendekről, alkalmi műsorfüzetekről, 

prospektusokról, stb. 

 

A felsoroltak irányt adnak, a hasonló jellegű kiadványoknál a könyvtáros dönti el - az alábbi 

szempontok alapján -, hogy brosúraként kezeli-e a dokumentumokat: 

 

-  tartalmilag gyorsan avuló, fizikailag is könnyen rongálódó, 

nagyobb példányszámban vett kiadványok, amelyeket a könyvtár átmeneti időre szerez 

be. 

-  nem tartoznak ebbe a típusba azok a pedagógiai kiadványok 

(áruktól függetlenül), amelyek tartalma időtálló 

A brosúra-nyilvántartást külön füzetben kell vezetni az alábbi módon: 

 

- a leltári számok B jelzéssel egészülnek ki 

 

példa:B/1.;…B/500 

 

6.2.3. A nem hagyományos dokumentumok nyilvántartása 

 

Minden dokumentumtípus nyilvántartása egyedi címleltárkönyvben szerepel. 

 

A nyilvántartásukhoz használható címleltárkönyv formátuma megegyezik a könyvek 

címleltárkönyvével. 

 

A leltári számok felépítése: dokumentumtípus jelzése: 1-től induló sorszám. A 

könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok jelzései: 

- hangkazetta AV 

- CD lemez CD 

- DVD lemez DVD 
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- interaktív anyag IA 

pl.: CD1;   (...) CD15 stb. 

 

A hangkazetták, CD-lemezek, DVD-lemezek, interaktív anyagok nyilvántartásánál a 

leltárkönyvi egységszám a kazetták és lemezek darabszáma. 

 

Ha a dokumentumhoz más típusú kiegészítő jellegű dokumentum is tartozik (pl. használati 

útmutató, szövegkönyv stb.), az része a dokumentumnak, vele egy egységet képvisel. A 

kiegészítő dokumentumokat „A dokumentum azonosító adatai” rovatban tüntetjük fel. 

 

Az egy leltári számon szereplő dokumentumok azonos leltári számot kapnak. 

 

A több dokumentumtípust tartalmazó egységnél mindig az ismeretek többségét hordozó 

dokumentum adja a típust. 

 

A könyvtár a beszerzendő dokumentumokról dezideráta-jegyzéket vezet, amelyben az alábbi 

adatokat tünteti fel: 

 

- szerző 

- cím 

- kiadás 

- a javaslatot tevő személy neve 

VII. Az állományapasztás 

7.1. Az apasztás szüksége és mértéke függ 

 

-                      az iskolai egység szerkezetétől és profiljától 

-                      a kölcsönzési fegyelemtől 

-                      tanított szaktantárgyak forrásainak avulásától 

 

Az állományból dokumentum csak tervszerű állományapasztás, természetes elhasználódás 

vagy hiány miatt törölhető. 

 

7.2. Tervszerű állományapasztás 

 

7.2.1. Az elavult dokumentumok selejtezése 

 

A kivonás csak a dokumentumok tartalmi értékelése alapján történhet. Helyismereti muzeális 

értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetők. 
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7.2.2. A fölösleges dokumentumok kivonása 

 

A fölös példányok keletkezésének okai lehetnek: 

 

-          csonka, többkötetes dokumentumok terhelik az állományt 

-                      a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket 

-                      megváltozott a tanterv stb. 

 

7.2.3. Természetes elhasználódás 

 

A nem rendeltetésszerű használatból eredően elrongyolódott dokumentumokat az esztétikai 

nevelés érdekében is ki kell vonni az állományból. Ekkor mérlegelni kell a gazdaságosságot 

(új példány beszerzése vagy köttetés). 

 

7.2.4. Hiány 

Okai: 

 

-                      az olvasónál maradt 

-                      az állományellenőrzéskor hiányzott 

-                      elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült. 

 

7.2.5. Elháríthatatlan esemény 

 

Elemi csapás következtében megsemmisült dokumentumokat csak az igazgató előzetes 

hozzájárulásával, a felelősség tisztázása után szabad az állomány nyilvántartásából kivezetni. 

 

Bűncselekmény következtében keletkezett hiány kivezetése a nyilvántartásból: 

 

-                      pénzbeli megtérítés 

-                      behajthatatlan követelés. 

 

A kivezetés a soron kívüli állományellenőrzést követő büntetőeljárás befejezése után történhet 

meg. 

 

7.2.6. A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok 

 

Az elveszett dokumentumok kivezetése mindig a kártérítés módjától függ, ennek eldöntése a 

könyvtáros tanár hatásköre. 

 

7.3. Törlés folyamata 
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Kivonás nyilvántartásai 

- jegyzőkönyv 

 

- a dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az igazgató aláírásával és 

az intézmény bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. 

 

7.3.1. A jegyzőkönyv tartalmazza kivezetés okát 

 

- rongált, elavult, fölös példány 

- megtérített, behajthatatlan követelés 

- állományellenőrzési hiány, elháríthatatlan esemény. 

 

7.3.2. A jegyzőkönyv mellékletei 

 

- törlési jegyzék 

- gyarapodási jegyzék 

- törlési ügyirat. 

 

 

7.4. A könyvtári állomány védelme 

 

A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért – az 

intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül – anyagilag és erkölcsileg 

felelős. 

 

A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás valamint a 

nyilvántartásból való kivezetés során biztosítani kell. 

 

Az állomány jogi védelme 

 

A könyvtáros tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos 

gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. 

 

A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését. Az 

állomány fizikai védelme 

A könyvtárban be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Tűz 

esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz. 
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A dokumentumokat lehetőséghez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól. 

 

A fertőzött dokumentumokat azonnal el kell különíteni, megmentésük fertőtlenítéssel történik. 

 

7.5. Kivonás, törlés az állományból 

 

Az állományalakítás szerves része a tervszerű és rendszeres állományapasztás. 

 

Az elrongálódott, az elavult tartalmú és a fölöslegessé vált dokumentumokat folyamatosan ki kell 

gyűjteni az állományból. 

 

Minden egyes kivonásra szánt ismerethordozónál egyedileg mérlegelni kell 

 

- az értéket, - a használhatóságot, az olvasói igényeket, mással pótolható-e az adott 

dokumentum. 

 

A döntés mindig a könyvtáros szakmai felelőssége, de bevonható a folyamatba az adott témát 

legjobban ismerő kolléga, vagy segítség kérhető a szakmai felügyelettől. 

 

Semmilyen indokkal sem selejtezhetők az iskolatörténeti gyűjtemény dokumentumai. A 

törlendő dokumentumokról típusonként elkülönített jegyzék készül két példányban. 

 

A jegyzékben szereplő adatok 

- a jegyzék címe, száma (évenként újrakezdődő folyamatos sorszám) 

- sorszám 

- a dokumentum leltári száma 

- szerző - cím (rövidíthető) 

- darabszám 

- érték 

- a törlés oka 

- megjegyzés 

- dátum 

- a könyvtáros aláírása 

- a fenntartó engedélye 

 

Egyedi nyilvántartású dokumentumot csak tételes jegyzék alapján lehet kivezetni a leltárból az 

alábbi módon: 
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2. sz. melléklet 

 

 

Könyvtárhasználati szabályzat 

 

 

I. Beiratkozás és könyvtár használatának alapelvei 

Az intézmény könyvtárát az iskola tanulói, nevelői, egyéb dolgozói használhatják. 

 

A Győri Tulipános Általános Iskola Könyvtára „nem nyilvános” könyvtár. 

 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

A könyvtárba beiratkozhat minden tanuló és az intézményben dolgozó felnőtt, aki a jelen 

szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

A könyvtár az olvasó adatait névjegyzékes nyilvántartásban tárolja. 

 

A tanulók beiratkozása egy tanévre szól, évenkénti hosszabbítás mellett – tanulmányaik 

befejezéséig, vagy megszakításáig érvényes. 

 

Az intézmény dolgozóinak tagsága munkaviszonyuk megszűnéséig érvényes. 

Az olvasóknak név-, munkahely-, ill. lakcím változását a könyvtárban be kell jelenteniük. A 

könyvtár dokumentumai és használati tárgyai épségének megóvása minden olvasónak 

kötelessége. 

 

Aki a kölcsönvett, vagy helyben olvasásra kapott dokumentumot, vagy a könyvtár használati 

tárgyait szándékosan megrongálja, köteles a kárt megtéríteni. 

 

II. Helyben használat 

 

A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók 

 

- olvasótermi - kézikönyvtári könyvek 

- folyóiratok 

- az iskolatörténeti gyűjtemény 

- a napköziben, illetve az osztálytermekben elhelyezett letéti állomány 
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Az olvasótermet minden beiratkozott olvasó használhatja, az itt elhelyezett könyvek 

szabadon használhatók. 

Az osztályok, tanulócsoportok részére a könyvtáros tanárok, a tanárok szakórákat, 

foglalkozásokat tarthatnak. 

 

Ezek megtartására az igényeknek megfelelően, a könyvtári nyitva tartáshoz igazodva kerül 

sor. 

 

Az olvasóterem rendjét és csendjét beszélgetéssel és más módon nem szabad zavarni. 

 

III. Kölcsönzés: 

 

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 

 

A csak helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára, (fakultációs, 

szakköri, illetve napközis) foglalkozásra kikölcsönözhetik. 

 

A folyóiratokat, illetve (a gyűjtemény számára különösen értékes művek kivételével) az 

olvasótermi - kézikönyvtári könyveket (akkor, ha kölcsönözhető példány nem áll rendelkezésre) 

önálló kutatómunka, tehetséggondozás, versenyre való felkészülés/felkészítés céljából 

hétvégére, illetve a tanévközi tanítási szünetek idejére a nevelők és a tanulók kikölcsönözhetik. 

 

A könyvtár AV gyűjteménye csak a pedagógusok számára kölcsönözhető tanórákra, 

(fakultációs, szakköri, illetve napközis) foglalkozásokra, valamint a felkészülés időszakára. 

 

Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma és kölcsönzési határideje: 

 

Kölcsönzési idő: 2 hét 

 

1 olvasó max. 2 db könyvet kölcsönözhet. (kivéve a pedagógusok és a tartós tankönyvet 

kölcsönző tanulók). 

 

Hosszabbítás: 1 alkalommal, a határidő lejárta előtt. 

 

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja a késő olvasókat a dokumentum 

visszahozatalára. 

 

A késedelem rendezéséig újabb dokumentumok nem kölcsönözhetők, hosszabbítás nem 
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kérhető. 

 

A kölcsönzésben lévő művek előjegyeztethetők. 

 

Az előjegyzett könyv beérkezéséről az olvasót értesíteni kell. 

 

A tanév végén (május 15-től) minden felszólítás nélkül kötelesek az olvasók a kölcsönzött 

könyveket visszajuttatni a könyvtárba. 

 

Nyári szünetre csak a könyvtáros külön engedélyével – pl. pótvizsgára készüléshez 

- maradhat könyv. 

 

Az intézménnyel való munkaviszony, tanulói viszony megszűntekor a távozó személy köteles a 

könyvtár felé rendezni tartozását. 

 

Ha az olvasó a dokumentumot elveszti, vagy megrongálja, köteles azt pótolni, illetve 

ellenértékét megtéríteni. 

 

Ez az összeg könyv vásárlására fordítandó. 

 

Az      eljárás jogszabályi háttere: 

 

a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet szabályzatának 20. és 21.§-a, valamint a 

rendelethez kapcsolódó együttes irányelv 29., 30. és 31. pontja. 

 

A fentiek értelmében: 

-  az elveszett, megrongálódott dokumentumot egy másik 

kifogástalan példánnyal kell pótolnia az olvasónak 

-  ha az elveszett dokumentum másik példánnyal érdemben nem 

pótolható, az olvasónak a dokumentum mindenkori piaci árát, antikvár becsértékét kell 

megtéríteni. 

 

A térítés egyik esetben sem lehet alacsonyabb a dokumentum állomány nyilvántartási 

értékénél. 

 

Ebben a tekintetben a könyvtár minden olvasójával szemben azonos jogokat és kötelességeket 

érvényesít. 

 

IV. Kölcsönzési nyilvántartás 

cdp://1/97500003.KMA/
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4. sz. melléklet 

 

 

Tankönyvtári szabályzat 

 

A tartós tankönyvek kezelésének szabályzata 

A tartós tankönyv fogalmának értelmezésében a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a 

meghatározó. 

 

E szerint a tartós tankönyv: 

 

-  tartalma szerint az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz 

kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő 

feladatokat 

 

-  valamint a nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a 

tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók 

legalább négy tanéven keresztül használják. 

 

A tartós tankönyv fogalma kibővíthető a könyvhöz kapcsolódó kiadvánnyal. 

 

Ez lehet: szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, képletgyűjtemény, atlasz, kottakiadvány, 

feladatlap, lexikon, hangfelvétel vagy audiovizuális mű, szótár, tananyagelem, oktatóprogram, 

feladatbank, továbbá az a szerzői jogvédelem alá eső , nyomtatott formában megjelentetett vagy 

elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé 

nyilvánított kiadvány és digitális tananyag, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen valamely 

műveltségi terület, modul, valamint szakképzési szakterület, szakképzési részszakterület, modul 

ismeretanyagának átadásához, feldolgozásához. 

 

A tankönyveket és segédkönyveket egyedi címleltárkönyvben tartjuk nyilván, megkülönböztető 

jelük T, amely minden tankönyvbe belekerül, megkülönböztetve a többi könyvtől. 

 

A könyvtár bélyegzője a verzóra és az utolsó számozott oldalra kerül, benne a könyv leltári 

számával. 

 

 

A tartós tankönyvek külön gyűjteményt képeznek, külön tárolják őket. 
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Az iskolai könyvtári állományba került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és 

nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők. 

 

A  tartós  tankönyvek  kölcsönzési  ideje: 

 

- több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb négy év 

 

- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-jétől a tanév utolsó 

tanítási napjáig, legkésőbb a tanévzáróig. 

 

A tartós tankönyvek néhány példányát az iskolai könyvtárban is el kell helyezni a tanév 

közben érkező diákok részére. 

 

Az iskola tulajdonát képező tartós tankönyvek kártérítési rendje 

 

A tanuló a támogatásként kapott tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot, stb.) 

köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. 

 

A kölcsönzést évfolyamonkénti névjegyzékben tartjuk nyilván. 

 

Az elveszett, indokolatlanul nagymértékben megrongálódott könyvekért kártérítési 

kötelezettség terheli a kölcsönzőt. 

 

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

iskolának megtéríteni. 

 

A kártérítés összegének megállapításakor a kiindulási érték a könyv beszerzési ára. A szülő a 

befizetett összegről elismervényt kap. Az így befolyt pénzt a kölcsönözhető tankönyvek 

beszerzésére fordítjuk. 

 

A nevelők a munkájukhoz szükséges tankönyveket egy évre kölcsönözhetik az iskola 

könyvtárából. 

 

A kölcsönzést a dolgozói nyilvántartásban és nevelői segédletek jegyzékében rögzítjük és 

tartjuk nyilván. Tanév végén a nevelők visszaadják a könyvtárba a kölcsönzött tankönyveket, 

kivéve, ha több évig ugyanazt a tantárgyat és évfolyamot tanítják. 

 

Az ingyenes tankönyvek kezelésének szabályzata 
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A tankönyvvásárlás során az ingyenes tankönyvre jogosultak a tankönyvfelelős által a 

szaktanárokkal megbeszéltek szerint összeállított lista alapján kapják a tankönyveket. 

 

A tankönyvvé nyilvánított könyveket a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től rendeljük a törvény 

alapján. 

 

Az állam által biztosított ingyenes tankönyvek –a munkafüzetek kivételével – bekerülnek a 

tankönyvtár állományába. 

 

A tanulók augusztus utolsó napjaiban megkapják a számukra összeállított tankönyvcsomagot, 

aminek átvételét a szülő aláírásával igazolja. 

 

A nyilvántartások alapján bármikor megmondható, ki milyen tankönyvet kapott. 

 

A tanév utolsó napjáig, legkésőbb a tanévzáróig a tanulók kötelesek az ingyenesen kapott 

könyveket visszahozni az iskola könyvtárába (kivétel-pótvizsga). 

 

Az ingyenes könyvek kártérítési rendje megegyezik a tartós tankönyvekével. 
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2. S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

MUNKAKÖRI 

LEÍRÁS MINTÁK 
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1. tanár, tanító 

 
 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi Központ 
 
A munkakör megnevezése: tanár, tanító 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 
 
Heti munkaideje: 40 óra 
 
 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető- helyettes) irányítja, ellenőrzi.  

Munkaköre ellátásához a Nkt. törvényben előírt végzettségen kívül erkölcsi bizonyítvány is 

szükséges. 

 

I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

A pedagógus kötelességei 

1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 
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e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

p)  megőrizze a hivatali titkot, 

q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

 

2.   A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 

pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 
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önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az 

első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát, heti 32 óra ( kötött munkaidő) az intézményvezető 

által meghatározott feladatok ellátásával köteles az intézményben tölteni. 

4.   A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában heti 22-26 órában (neveléssel- oktatással 

lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő fennmaradó 

részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő egyéb 

feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

5.  Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 

A pedagógus jogai 

1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

2.        A pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit 

megválassza. 

3.        A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és 

más felszereléseket. 

4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz. 

6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 

8.        Részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos megyei 

és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 
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országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 

II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően a 

pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 A tantárgyfelosztásban megjelölt, órarend szerinti kötelező tanítási órák és egyéb 

pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 

 A tantárgyfelosztásban megjelölt napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások 

megtartása (feladatkör szerint). 

 Közreműködés a tanulók étkeztetésében, felügyeletében a mindenkori étkezési, ügyeleti 

rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. énekkar, 

tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, művészeti csoportok, 

iskolai sportkör szervezése, ezek megtartása és adminisztrálása a munkáltató felkérése alapján. 

Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási tervben. 

 

Tanulói felügyelet az iskola működési rendjének megfelelően, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt legalább 

15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó tanár 

küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek a 

tanterembe. 

 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 

 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos tudásszint, az 

egyenlő esélybiztosítás alapján. 
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 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása és 

érvényesítése. 

 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 

 Szakmai és pedagógusi képesítésének állandó karbantartása, egyéni és szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett tudásának 

átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 

 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési tárgyak, 

sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás az 

iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 Hospitálás, óralátogatás. 

 Részvételi kötelezettség a tanévnyitón, tanévzárón, iskolai ünnepségeken és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi eljárásban. 

 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 

 

III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 

(SZMSZ és mellékletei) 

A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 

terheli. 
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2. tanár, osztályfőnök 
 
 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi  Központ 
 
A munkakör megnevezése: tanár, osztályfőnök 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 
 
Heti munkaideje: 40 óra 
 
 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető- helyettes) irányítja, ellenőrzi.  

Munkaköre ellátásához a Nkt. törvényben előírt végzettségen kívül erkölcsi bizonyítvány is 

szükséges. 

 
 
I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

 
A pedagógus kötelességei 

 
1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 
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bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

 
d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 
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m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 
p)  megőrizze a hivatali titkot, 

 
q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
 
 
 
2.  A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 

pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 

önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés 

az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát, heti 32 óra (kötött munkaidő) az 

intézményvezető  által  meghatározott  feladatok  ellátásával  köteles  az  intézményben tölteni. 

4.   A  teljes  munkaidő  ötvenöt–hatvanöt  százalékában  heti  22-26  órában  (neveléssel- 

oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

5.   Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 
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A pedagógus jogai 
 
1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 
 
2.        A  pedagógiai  program  alapján  az  ismereteket,  a  tananyagot,  a  nevelés-oktatás 

módszereit megválassza. 

 
 
3.        A  helyi  tanterv  alapján,  a  szakmai  munkaközösség  véleményének  kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és 

más felszereléseket. 

 
 
4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

 
 
5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz. 

 

6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

 
 
7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 
 
 
 
8.        Részt  vegyen  a  köznevelési  rendszer  működtetésével,  ellenőrzésével  kapcsolatos 
 
megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 
 
 
 
9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

 
 
10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 
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II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően a 

pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 
 A  tantárgyfelosztásban  megjelölt,  órarend  szerinti  kötelező  tanítási  órák  és  egyéb 

pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 

 A   tantárgyfelosztásban   megjelölt   napközi   otthoni,   tanulószobai   foglalkozások 

megtartása (feladatkör szerint). 

 Közreműködés  a  tanulók  étkeztetésében,  felügyeletében  a  mindenkori  étkezési, 

ügyeleti rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 
 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. énekkar, 

tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, művészeti csoportok,   

iskolai   sportkör   szervezése,   ezek   megtartása   és   adminisztrálása   a munkáltató felkérése 

alapján. Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási tervben. 

 
Tanulói felügyelet  az  iskola  működési  rendjének  megfelelően,  különös  tekintettel  az 

alábbiakra: 

 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt legalább 

15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 
 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó tanár 

küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 
 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek a 

 
tanterembe. 

 
 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 
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 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 
 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos tudásszint, az 

egyenlő esélybiztosítás alapján. 

 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása és 

érvényesítése. 

 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 

 
 Szakmai  és  pedagógusi  képesítésének  állandó  karbantartása,  egyéni  és  szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett tudásának 

átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 

 
 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési tárgyak, 

sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 
 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 
 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás az 

iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 
 Hospitálás, óralátogatás. 

 
 Részvételi kötelezettség a tanévnyitón, tanévzárón, iskolai ünnepségeken és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi eljárásban. 

 
 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 
 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 
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III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 
 
(SZMSZ és mellékletei) 
 
A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 
 
terheli. 

Az osztályfőnök munkaköri leírása 
 
 
Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető-helyettes), illetve 
 
a pedagógiai munkaközösség vezető irányítja. 
 
 
Feladatkörét a tantárgyfelosztásban megjelölt feltételek és illetménypótlék biztosítása mellett 

látja el. 

 
1. Osztályfőnökként a mindenkori tantárgyfelosztás szerint rábízott osztály vezetésének 

ellátása, az osztályfőnöki órák megtartása éves munkaterv alapján 

2. Az osztály tanulóinak megismerése, személyiségük, képességeik alakulásának 

figyelemmel kísérése. 

3. Az osztálynapló megnyitása, az osztályfőnöki munkával kapcsolatos adminisztráció 

(értesítés, levelezés, környezettanulmány, bizonyítvány, igazolások, törzskönyv, 

haladási/osztályozási napló, stb.) elvégzése 

4. Késések, mulasztások igazolásával kapcsolatos teendők ellátása 
 
5. Osztálya tanóráin való – félévente legalább 5 hospitálás, tapasztalatszerzés 
 
6. Nevelési programjának megvalósításával az osztályközösség – benne az egyes gyerek 
 
fejlődésének biztosítása 
 
7. Az osztályban tanító nevelők munkájának nevelésszempontú koordinálása, szükség 

esetén pedagógus team összehívása 

8. Szülői értekezletek és osztályprogramok, iskolai Pedagógiai Program és működési 

rend szerinti szervezése 

9. Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, szükség szerint családlátogatás 
 
10. Az osztály tanulmányi kirándulásainak, táborozásainak előkészítése, szervezése, vezetése 

11. Az osztályba tartozó gyermekek tanórán kívüli programjának figyelemmel kísérése lehetőség 

szerint azokon való részvétele. 

12. Az osztály tanulói részére az ünnepségek, megemlékezések, sportnapok és egyéb iskolai 

rendezvények előkészítése, szervezése, figyelemmel kísérése 

13. Egyéni tanulói és családi problémák kezelése 
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14. Figyelmeztető intézkedések, fegyelmi eljárás kezdeményezése, illetve arra érdemes tanulók 

dicsérete 

15. Pályaválasztás, munkavállalás, továbbtanulás segítése, az ezzel kapcsolatos szervezési és 

adminisztrációs tevékenység elvégzése. 

3. DÖK segítő pedagógus 

 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi Központ 
 
A munkakör megnevezése: tanár, DÖK 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 
 
Heti munkaideje: diákönkormányzati feladatát a heti 26-32 óra terhére látja el 
 
 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető- helyettes) irányítja, ellenőrzi.  

Munkaköre ellátásához a Nkt. törvényben előírt végzettségen kívül erkölcsi bizonyítvány is 

szükséges. 

I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

 
A pedagógus kötelességei 

 
1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 
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szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 
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magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 
p)  megőrizze a hivatali titkot, 

 
q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
 
2.  A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 

pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 

önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés 

az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének   nyolcvan   százalékát,   heti   32   óra   (kötött   munkaidő)   az 

intézményvezető  által  meghatározott  feladatok  ellátásával  köteles  az  intézményben tölteni. 

4.   A  teljes  munkaidő  ötvenöt–hatvanöt  százalékában  heti  22-26  órában  (neveléssel- 

oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő 
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egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

5.   Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

A pedagógus jogai 
 
1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 
2.        A  pedagógiai  program  alapján  az  ismereteket,  a  tananyagot,  a  nevelés-oktatás 

módszereit megválassza. 

3.        A  helyi  tanterv  alapján,  a  szakmai  munkaközösség  véleményének  kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és 

más felszereléseket. 

4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz. 

6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 
 
8.        Részt  vegyen  a  köznevelési  rendszer  működtetésével,  ellenőrzésével  kapcsolatos 

megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 
II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően a 

pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 A  tantárgyfelosztásban  megjelölt,  órarend  szerinti  kötelező  tanítási  órák  és  egyéb 

pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 
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 A tantárgyfelosztásban megjelölt napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások 

 
megtartása (feladatkör szerint). 

 
 Közreműködés  a  tanulók  étkeztetésében,  felügyeletében  a  mindenkori  étkezési, 

ügyeleti rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 
 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. énekkar, 

tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, művészeti csoportok,   

iskolai   sportkör   szervezése,   ezek   megtartása   és   adminisztrálása   a munkáltató felkérése 

alapján. Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási tervben. 

Tanulói felügyelet  az  iskola  működési  rendjének  megfelelően,  különös  tekintettel  az 

alábbiakra: 

 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt legalább 

15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 
 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó tanár 

küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 
 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek a 

 
tanterembe. 

 
 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 

 
 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 
 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos tudásszint, az 

egyenlő esélybiztosítás alapján. 

 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása és 

érvényesítése. 
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 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 

 
 Szakmai  és  pedagógusi  képesítésének  állandó  karbantartása,  egyéni  és  szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett tudásának 

átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 
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 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési tárgyak, 

 
sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 
 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 
 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 
 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás az 

iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 
 Hospitálás, óralátogatás. 

 
 Részvételi kötelezettség a tanévnyitón, tanévzárón, iskolai ünnepségeken és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi eljárásban. 

 
 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 
 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 

 
 
 

 

III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 
 
(SZMSZ és mellékletei) 
 
 
A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 
 
terheli. 
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A Diákönkormányzat munkáját segítő nevelő munkaköri leírása 
 
 
Munkáját közvetlenül az intézményegység-vezető irányítja és ellenőrzi. Tagja a kibővített 

vezetőségnek, és a pedagógiai munkaközösségnek. 

 
1. Segíti, irányítja, szükség szerint szervezi a Diákönkormányzat munkáját, az Nkt. által 

meghatározott jogosultságok tekintetében. 

 
Munkáját  a  diákönkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzata  alapján  végzi  (az 

intézményi SzMSz melléklete). 

 
2. Segíti és szervezi a tanulói önkormányzat tevékenységét a gyermekszervezet és az 

intézmény életét érintő alábbi területeken: 

 
2.1. Tanulói érdekképviselet létrehozása, működtetése, irányítása 
 
 
2.1.1. Diákközgyűlés megszervezése tanévenként 1 alkalommal 
 
 
2.1.2. DÖK megbeszélések (programok, problémák megbeszélése havonta 1- 
 
 
2 alkalommal) 
 
 
2.2. Szabadidős programok szervezése 
 
 
2.3. Részvétel a diákokat érintő döntések meghozatalában, előkészítésében 
 
 
2.4. Táborok szervezése, táboroztatás 
 
 
2.5. DÖK anyagi eszközeink kezelése 
 
 
2.6.  Elszámolás  az  anyagi  eszközökkel  az  intézményegység-vezetőnek  és  az  intézmény 

vezetőségének 

 
2.7. Szociálisan rászoruló tanulók segítése 
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4. Ifjúságvédelmi felelős 

 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi Központ 
 
A munkakör megnevezése: Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 
 
Heti munkaideje: Ifjúságvédelmi feladatát a heti 26-32 óra terhére látja el 
 
 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető helyettes) irányítja, ellenőrzi. 

Munkaköre  ellátásához  a  Nkt.  törvényben  előírt  végzettségen  kívül erkölcsi bizonyítvány is 

szükséges. 

I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

 
A pedagógus kötelességei 

 
1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 
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d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 
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n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 
p)  megőrizze a hivatali titkot, 

 
q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
 

 

2.  A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 

pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 

önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés 

az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének   nyolcvan   százalékát,   heti   32   óra   (kötött   munkaidő)   az 

intézményvezető  által  meghatározott  feladatok  ellátásával  köteles  az  intézményben tölteni. 

4.   A  teljes  munkaidő  ötvenöt–hatvanöt  százalékában  heti  22-26  órában  (neveléssel- 

oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 
5.   Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 
 
 
 
A pedagógus jogai 
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1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 
2.        A  pedagógiai  program  alapján  az  ismereteket,  a  tananyagot,  a  nevelés-oktatás 

módszereit megválassza. 

 
3.        A  helyi  tanterv  alapján,  a  szakmai  munkaközösség  véleményének  kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és 

más felszereléseket. 

 
4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

 
5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz. 

6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

 
7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 
 
 
8.        Részt  vegyen  a  köznevelési  rendszer  működtetésével,  ellenőrzésével  kapcsolatos 

megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

 
9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

 
10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 
 
II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően a 

pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 
 A  tantárgyfelosztásban  megjelölt,  órarend  szerinti  kötelező  tanítási  órák  és  egyéb 

pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 
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 A   tantárgyfelosztásban   megjelölt   napközi   otthoni,   tanulószobai   foglalkozások 

megtartása (feladatkör szerint). 

 Közreműködés  a  tanulók  étkeztetésében,  felügyeletében  a  mindenkori  étkezési, 

ügyeleti rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 
 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. énekkar, 

tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, művészeti csoportok,   

iskolai   sportkör   szervezése,   ezek   megtartása   és   adminisztrálása   a munkáltató felkérése 

alapján. Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási tervben. 

Tanulói felügyelet  az  iskola  működési  rendjének  megfelelően,  különös  tekintettel  az 

alábbiakra: 

 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt legalább 

15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 
 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó tanár 

küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 
 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek a 

 
tanterembe. 

 
 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 

 
 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 
 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos tudásszint, az 

egyenlő esélybiztosítás alapján. 

 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása és 

érvényesítése. 
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 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 

 
 Szakmai és pedagógusi képesítésének állandó karbantartása, egyéni és szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett tudásának 

átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 

 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési tárgyak, 

sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 
 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 
 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás az 

iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 
 Hospitálás, óralátogatás. 

 
 Részvételi kötelezettség a tanévnyitón, tanévzárón, iskolai ünnepségeken és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi eljárásban. 

 
 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 
 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 

 
 
III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 
 
(SZMSZ és mellékletei) 
 
 
A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 
 
terheli. 
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Ifjúságvédelmi feladatok ellátásának munkaköri leírása 
 
 
Munkáját a 26-32 óra terhére látja el. 
 
 
 
Feladata: 
 
 

 A  veszélyeztetett  családi  körülmények  között,  illetve  hátrányos  helyzetben  élő 
 
gyermekek felmérése és nyilvántartása 
 

 A veszélyeztetett hátrányos helyzetű gyermekekkel és az állami gondozott tanulókkal 

való törődés, folyamatos gondozásuk 

 A   tanuló   anyagi   veszélyeztetettsége   esetén   kezdeményezi,   hogy   az   iskola 

intézményegység- vezetője indítson eljárást a tanuló lakó-, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás 

formájában történő nyújtása érdekében 

 Az   iskolavezetés,   valamint   a   tantestület   folyamatos   tájékoztatása   az   iskola 

gyermekvédelmi helyzetéről 

 A  gyermekbántalmazás  védelme  vagy  egyéb  pedagógiai  eszközökkel  meg  nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az intézményegység-

vezető értesítse a gyermekjóléti szolgálatot 

 Figyelemmel  kíséri  az  igazolatlan  mulasztásokat,  s  az  osztályfőnök  bevonásával 

megteszi a megfelelő nevelési és adminisztratív intézkedéseket 

 Közreműködik a szociális támogatások (tankönyv, étkezés, egyéb) odaítélésében a 

jogosultság alapján, a mindenkori eljárási rend szerint 

 Állandó kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat, és a városi önkormányzat illetékes 

munkatársaival 

 A  hivatalos  szervek  felkérésére  (Gyermekjóléti  Szolgálat,  Gyámhatóság,  Bíróság, 

Rendőrség) környezettanulmány, jellemzés készítése 

 Kapcsolat felvételével a pedagógiai igények és érdekek figyelembe vételével segíti a 

túlkoros,  rászoruló  tanulók  általános  iskolai  tanulmányainak  eredményesebb folytatását az 

Eötvös József Általános Iskolában. 
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 Az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 

keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának 

segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés megtételének 

kezdeményezése az intézményegység-vezetőjénél. 

 Kapcsolat  felvétele  a  pedagógiai-szakmai  szolgáltatás  gyermek-  és  ifjúságvédelmi 

ügyekkel foglalkozó szakértőjével, indokolt esetben e szakértői tevékenység segítése 

 A munkáltató felkérésére, illetve tájékoztatása mellett részt vesz a városi, megyei vagy 

egyéb szintű, gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekkel foglalkozó fórumokon, tájékoztatókon, 

tanácskozásokon, továbbképzéseken, egyéb rendezvényeken. A hallott információkat 

felhasználja a tanulók és kollégák körében a napi ifjúságvédelmi tevékenység során. 

 
 
 

 Ifjúságvédelmi   tevékenységéről   a   kiskorúakkal   kapcsolatos,   vagy   őket   érintő 

intézkedésekről – azok jellegétől függően – folyamatos beszámolási vagy tájékoztatási 

kötelezettsége van az iskolavezetés, az érintett osztályfőnök, valamint jogszabályban, vagy az 

intézmény működési rendjében megjelölt iskolai és iskolán kívüli szervek felé. 

 
 
 
Győr, 2014. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        intézményvezető 
 
 
 

Záradék: 
 

A munkaköri leírást átvettem, az abban foglaltakat, a vonatkozó szabályokat megismertem, 

tudomásul vettem. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  dolgozó
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5. gyógypedagógus 

 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi Központ 
 
A munkakör megnevezése: gyógypedagógus 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 
 
Heti munkaideje: 40 óra 
 

A gyógypedagógusra is érvényesek a Nemzeti köznevelési törvény pedagógusok 

kötelességeire és jogaira vonatkozó előírásai. 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető-helyettes), illetve 
 
a pedagógiai munkaközösség vezető irányítja. 
 
 
Munkaközösségi tagként részt vesz annak értekezletein, megbeszélésein, közreműködik 

tevékenységében a munkaközösségi munkaterv alapján, a munkaközösség-vezető iránymutatása 

mellett. 

Munkáját közvetlenül az intézményegység-vezető (intézményegység- vezető helyettes) irányítja,  

ellenőrzi.  Munkaköre  ellátásához  a  Nkt.  törvényben  előírt  végzettségen  kívül erkölcsi 

bizonyítvány is szükséges. 

 
I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

 
A pedagógus kötelességei 
1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 
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figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

 
d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 
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k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 
p)  megőrizze a hivatali titkot, 

 
q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
 
2.  A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 

pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 

önhibájából nem vett rész t , vagy tanulmányait  nem fe j ez te  be  sikeresen. Az első 

továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a 

pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a 

pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát, heti 32 óra (kötött munkaidő) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles az intézményben tölteni. 

4.   A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában heti 22-26 órában ( neveléssel- oktatással 

lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő fennmaradó 

részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő egyéb 
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feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

5.   Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 
A pedagógus jogai 
 
1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 
2.        A pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit 

megválassza. 

3.        A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati 

és más felszereléseket. 

 
4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

 
5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz. 

 
6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

 
7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 
 
 
8.        Részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos megyei 

és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

 
9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

 
10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 
II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően a 
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pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 
 A tantárgyfelosztásban megjelölt, órarend szerinti kötelező tanítási órák és egyéb 

pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 

 A tantárgyfelosztásban megjelölt napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások 

megtartása (feladatkör szerint). 

 Közreműködés a tanulók étkeztetésében, felügyeletében a mindenkori étkezési, ügyeleti 

rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 
 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. énekkar, 

tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, művészeti csoportok,   

iskolai   sportkör   szervezése,   ezek   megtartása   és   adminisztrálása   a munkáltató felkérése 

alapján. Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási tervben. 

Tanulói felügyelet az iskola működési rendjének megfelelően, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt legalább 

15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 
 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó tanár 

küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 
 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek a 

 
tanterembe. 

 
 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 

 
 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 
 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos tudásszint, az 
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egyenlő esélybiztosítás alapján. 

 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása és 

érvényesítése. 

 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 

 
 Szakmai  és  pedagógusi  képesítésének  állandó  karbantartása,  egyéni  és  szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett tudásának 

átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 

 
 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési tárgyak, 

sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 
 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 
 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás az 

iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 
 Hospitálás, óralátogatás. 

 
 Részvételi kötelezettség a tanévnyitón, tanévzárón, iskolai ünnepségeken és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi eljárásban. 

 
 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 
 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 

 

 

III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 
 
(SZMSZ és mellékletei) 
 
A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 
 
terheli. 
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Gyógypedagógus munkaköri leírása 
 
 
Az alábbi feladatokat látja el: 
 
 
1.   Az SNI-s és BTM-es tanulókkal illetőleg ezek csoportjaival való közvetlen foglalkozás. 
 
A foglalkozások órarendben rögzített módon, azok szakszerű megtartása. 
 
 
2.   A foglalkozásokra való felkészülés, a szükséges eszközök előkészítése. 
 
3.   A  szóbeli  és  írásbeli  teljesítmények,  füzetek,  feladatlapok,  rajzok  és  egyéb  munkák 

rendszeres felülvizsgálata, javítása. 

 
4.   Szakmai, pedagógiai képesítésének állandó fejlesztése, az így megszerzett tudás átadása. 
 
 
5.   Szülői értekezletek, fogadó órák megtartása. 
 
 
6.   A munkával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása: 
 

 naplók vezetése 
 

  statisztika elkészítése 
 

  fejlődési lapok kitöltése, vezetése 
 

  tanulókról készített jellemzések 
 
 
 
7.   Betegség  illetve  egyéb  távollét  esetén  /foglalkozási  tervét/  köteles  időben  leadni  a 

szakszerű helyettesítés érdekében. 

 
8.   A tanulók fejlődésének figyelemmel kísérése, a szükséges orvosi, pszichológiai egyéb 

vizsgálatokra való javaslattétel. 

 

9.   A munkavégzés fejlesztési ciklusokban történő szervezése. 

 

10. Diagnosztikus mérések végzése a fejlesztési ciklusok elején és végén. 

11. Diagnosztikus  mérések  és  pedagógiai  megfigyelések  alapján  egyéni  fejlesztési  terv 

készítése. 

 
12. Fejlesztési módszerek és eszközök tervezett módon való alkalmazása. 
 
 
13. Konzultáció igény esetén a pedagógusokkal és szülőkkel. 
 
 
14. Kapcsolattartás az utazó szakszolgálati pedagógusokkal. 
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15. A helyi adottságok figyelembe vételével egyfajta szemléletformáló szerepkör betöltése. 
 
16. Szükség esetén  a  fejlesztésére  bízott  gyermek,  egészségügyi  állapotával  kapcsolatban 

intézkedésre jogosult szervek felé vélemény és segítségkérés megfogalmazása. 

 
17. Az integrációval kapcsolatos szakirodalom folyamatos felkutatása, megismerése. 
 
 
18. Pedagógiai szakvélemény elkészítése a szakértői bizottság felé. 
 
 
19. A foglalkozások adminisztrációjának napra kész vezetése. 
 
 
20. A pedagógus beosztásától függetlenül köteles részt venni a tanévnyitón, tanévzárón, az 

iskolai ünnepségeken, a tantestületi, munkaközösségi értekezleteken. 

 
21. Személyi és anyagi felelősséggel tartozik a leltárilag átvett eszközök megóvásáért. 
 
 
22. A foglalkozások megtartásához szükséges alapanyagok esetleges eszközök beszerzésére 
 
javaslatot tesz. 
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6. munkaközösség- vezető 

 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi Központ 
 
A munkakör megnevezése: tanár, munkaközösség vezető 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 

Heti munkaideje: 40 óra, a munkaközösség vezetői feladatokat a 26-32 óra terhére 

látja el 
 
 
 
 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető-helyettes), illetve 
 
a pedagógiai munkaközösség vezető irányítja. 
 
 
Munkaközösségi tagként részt vesz annak értekezletein, megbeszélésein, közreműködik 

tevékenységében a munkaközösségi munkaterv alapján, a munkaközösség-vezető iránymutatása 

mellett. 

 
Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető helyettes) irányítja,  ellenőrzi.  

Munkaköre  ellátásához  a  Nkt.  törvényben  előírt  végzettségen  kívül erkölcsi bizonyítvány is 

szükséges. 

 
I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

 
A pedagógus kötelességei 

 
1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 
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igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

 
d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 
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i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 
p)  megőrizze a hivatali titkot, 

 
q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
 
 

 

2.  A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak 

a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 

önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés 

az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, 

aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell 
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továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák 

letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének   nyolcvan   százalékát,   heti   32   óra   (kötött   munkaidő)   az 

intézményvezető  által  meghatározott  feladatok  ellátásával  köteles  az  intézményben tölteni. 

 
4.   A  teljes  munkaidő  ötvenöt–hatvanöt  százalékában  heti  22-26  órában  (neveléssel- 

oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 
 
5.   Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 
 
 
 
A pedagógus jogai 
 
 
 
1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 
 
2.        A  pedagógiai  program  alapján  az  ismereteket,  a  tananyagot,  a  nevelés-oktatás 

módszereit megválassza. 

 
 
3.        A  helyi  tanterv  alapján,  a  szakmai  munkaközösség  véleményének  kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és 

más felszereléseket. 

4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

 
 
5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 
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információkhoz. 

 
6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

 
7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 
 
 
8.        Részt  vegyen  a  köznevelési  rendszer  működtetésével,  ellenőrzésével  kapcsolatos 

megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

 
9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

 
10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 
II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően a 

pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 A  tantárgyfelosztásban  megjelölt,  órarend  szerinti  kötelező  tanítási  órák  és  egyéb 

pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 

 A tantárgyfelosztásban megjelölt napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások 

megtartása (feladatkör szerint). 

 Közreműködés  a  tanulók  étkeztetésében,  felügyeletében  a  mindenkori  étkezési, 

ügyeleti rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. énekkar, 

tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, művészeti csoportok,   

iskolai   sportkör   szervezése,   ezek   megtartása   és   adminisztrálása   a munkáltató felkérése 

alapján. Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási tervben. 

 
 

Tanulói felügyelet  az  iskola  működési  rendjének  megfelelően,  különös  tekintettel  az 
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alábbiakra: 

 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt legalább 

15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 
 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó tanár 

küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 
 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek a 

 
tanterembe. 

 
 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 

 
 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 
 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos tudásszint, az 

egyenlő esélybiztosítás alapján. 

 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása és 

érvényesítése. 

 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 

 Szakmai  és  pedagógusi  képesítésének  állandó  karbantartása,  egyéni  és  szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett tudásának 

átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 

 
 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési tárgyak, 

sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 
 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 
 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás az 
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iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 
 Hospitálás, óralátogatás. 

 
 Részvételi   kötelezettség   a   tanévnyitón,   tanévzárón,   iskolai   ünnepségeken   és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi eljárásban. 

 
 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 
 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 

 
 
III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 
 
(SZMSZ és mellékletei) 
 
 
A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 
 
terheli. 
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Munkaközösség-vezető munkaköri leírása 
 
 
A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási 

intézményben  folyó  nevelő  és  oktató  munka  tervezéséhez,  szervezéséhez  és 

ellenőrzéséhez. 

 
Intézményünkben három munkaközösség működik: 
 
 

 pedagógiai munkaközösség (valamennyi pedagógus tagja) 
 

 alsós szakmai munkaközösség (tanítók) 
 

 felsős szakmai munkaközösség (szaktanárok) 
 
 
A munkaközösség vezető irányításával: 
 

 A   szakmai   munkaközösség   meghatározza   működésének   rendjét,   elkészíti 

munkatervét 

 A  szakmai  munkaközösség  dönt  szakterületén  a  nevelőtestület  által  átruházott 

kérdésekről, a továbbképzési programokról, az iskolai tanulmányi versenyek programjáról 

 Véleményezi   az   intézményben   folyó   pedagógiai   munka   eredményességét, 

javaslatot tesz a továbbfejlesztésre 

A munkaközösség vezetője összegyűjti és továbbítja az iskolavezetés felé véleményét – 
 
szakterületét érintően – 
 

 a nevelési, illetőleg a pedagógiai program elfogadásához 
 

 az  iskolai  nevelést,  oktatást  segítő  eszközök,  taneszközök,  tankönyvek 

kiválasztásához 

 az osztályozó vizsga, belső mérés, szintvizsga és feladatainak 

meghatározásához, lebonyolításához 

 
A munkaközösség vezető az intézmény éves ellenőrzési terve alapján végez óralátogatásokat, 

ellenőrzi a naplókat, a tanulói füzetek javítását. 

 
A munkaközösség vezető munkájával segíti az iskolavezetés oktató, nevelő, szervező és 

ellenőrző munkáját. 
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A pedagógiai munkaközösség vezetője az intézményi SzMSz-ben meghatározott helyettesítési 

rend alapján a fenntartó megbízásával ellátja szükség esetén az intézmény- vezetői feladatokat. 

 
 
 
 
Győr, 2014. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záradék: 
 
 
 
 

A munkaköri leírást átvettem, az abban foglaltakat, a vonatkozó szabályokat megismertem, 

tudomásul vettem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dolgozó 
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7. könyvtáros tanító 
 
 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri 

leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi Központ 
 
A munkakör megnevezése: tanító, könyvtáros 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 
 
Heti munkaideje: 40 óra a könyvtárosi feladatait a heti kötelezőórájában látja el 
 
 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető- helyettes) irányítja, ellenőrzi.  

Munkaköre ellátásához a Nkt. törvényben előírt végzettségen kívül erkölcsi bizonyítvány is 

szükséges. 

 
I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

 
A pedagógus kötelességei 

 
1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 

igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, 
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a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

 
d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén 

más szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel 

közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, 

szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 

érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a 

tanulók munkáját, 

k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését 
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folyamatosan irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai 

és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 
p)  megőrizze a hivatali titkot, 

 
q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
 

 

2.  A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak 

szerint – továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében 

felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő 

felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a 

továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az 

első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség 

alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni 

annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát, heti 32 óra (kötött munkaidő) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles az intézményben tölteni. 

4.   A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában heti 22-26 órában (neveléssel- 

oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással 

összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

5.   Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja 
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az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 
A pedagógus jogai 
 
1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

2.        A pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás 

módszereit megválassza. 

 
3.        A helyi tanterv  alapján,  a  szakmai  munkaközösség  véleményének  kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 

ruházati és más felszereléseket. 

 
4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz. 

 
6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

 
7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 
 
 
8.        Részt  vegyen  a  köznevelési  rendszer  működtetésével,  ellenőrzésével  kapcsolatos 

megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

 
9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális 

és országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

 
10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 
II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően 

a pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 
 A  tantárgyfelosztásban  megjelölt,  órarend  szerinti  kötelező  tanítási  órák  és  
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egyéb pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 

 A tantárgyfelosztásban megjelölt napközi otthoni, tanulószobai

 foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 

 Közreműködés  a  tanulók  étkeztetésében,  felügyeletében  a  mindenkori  étkezési, 

ügyeleti rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 
 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. 

énekkar, tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, 

művészeti 

csoportok,   iskolai   sportkör   szervezése,   ezek   megtartása   és   adminisztrálása   a 

munkáltató felkérése alapján. Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási 

tervben. 

Tanulói felügyelet az iskola működési rendjének megfelelően, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

 
 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt 

legalább 15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 
 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó 

tanár küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 
 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek 

a  

 

tanterembe. 

 
 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 

 
 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 
 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói 
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munkák felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos 

tudásszint, az egyenlő esélybiztosítás alapján. 

 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása 

és érvényesítése. 

 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 

 

 Szakmai és pedagógusi képesítésének állandó karbantartása, egyéni és szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett 

tudásának átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 

 
 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési 

tárgyak, sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 
 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 
 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás 

az iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 
 Hospitálás, óralátogatás. 

 
 Részvételi kötelezettség a tanévnyitón, tanévzárón, iskolai ünnepségeken és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi 

eljárásban. 

 
 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 
 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 

 
 
III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 
 
(SZMSZ és mellékletei) 
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A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 
 
terheli.Az osztályfőnök munkaköri leírása 
 
 
Munkáját közvetlenül az intézményvezető (intézményvezető-helyettes), illetve 
 
a pedagógiai munkaközösség vezető irányítja. 
 
 
Feladatkörét a tantárgyfelosztásban megjelölt feltételek és illetménypótlék biztosítása 

mellett látja el. 

1. Osztályfőnökként a mindenkori tantárgyfelosztás szerint rábízott osztály 

vezetésének ellátása, az osztályfőnöki órák megtartása éves munkaterv alapján 

2. Az osztály tanulóinak megismerése, személyiségük, képességeik alakulásának 

figyelemmel kísérése. 

3. Az osztálynapló megnyitása, az osztályfőnöki munkával kapcsolatos 

adminisztráció (értesítés, levelezés, környezettanulmány, bizonyítvány, igazolások, 

törzskönyv, haladási/osztályozási napló, stb.) elvégzése 

4. Késések, mulasztások igazolásával kapcsolatos teendők ellátása 
 
5. Osztálya tanóráin való – félévente legalább 5 hospitálás, tapasztalatszerzés 
 
6. Nevelési programjának megvalósításával az osztályközösség – benne az egyes 

gyerek 
 
fejlődésének biztosítása 
 
7. Az osztályban tanító nevelők munkájának nevelésszempontú koordinálása, 

szükség esetén pedagógus team összehívása 

8. Szülői értekezletek és osztályprogramok, iskolai Pedagógiai Program és 

működési rend szerinti szervezése 

9. Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, szükség szerint családlátogatás 
 
10. Az osztály tanulmányi kirándulásainak, táborozásainak előkészítése, szervezése, vezetése 

11. Az osztályba tartozó gyermekek tanórán kívüli programjának figyelemmel kísérése 

lehetőség szerint azokon való részvétele. 

12. Az osztály tanulói részére az ünnepségek, megemlékezések, sportnapok és egyéb iskolai 

rendezvények előkészítése, szervezése, figyelemmel kísérése 

13. Egyéni tanulói és családi problémák kezelése 

14. Figyelmeztető intézkedések, fegyelmi eljárás kezdeményezése, illetve arra érdemes 

tanulók dicsérete 

15. Pályaválasztás, munkavállalás, továbbtanulás segítése, az ezzel kapcsolatos szervezési és 

adminisztrációs tevékenység elvégzése. 
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Könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok 
 
 

 elkészíti a könyvtári statisztikai jelentést és elemzi a statisztikai adatokat, 

 a nevelőtestületi és egyéb értekezleteken képviseli a könyvtárat, tájékoztatást ad a tanulók 

könyvtárhasználati szokásairól, az ebből adódó feladatokról és lehetőségekről, a könyvtár 

munkájáról, terveiről. 

 részt vesz az iskolai könyvtárosok részére szervezett továbbképzéseken, értekezleteken. 

 igyekszik szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítani. 

 végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését. 

 szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását, 

 felelős a könyvtár fejlesztéséért és rendeltetésszerű működéséért, 

 ügyel a könyvtárhasználati szabályok betartására, 

 kialakítja a könyvtár adott tanévre vonatkozó nyitva tartási rendjét 

 részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében. 

 

Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem 

 

 a beszerzéssel kapcsolatos szerződéskötéseket lebonyolítja, 

 az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását végzi a gyűjtőköri szabályzatnak 

megfelelően,  

 vezeti és figyelemmel kíséri a deziderátum nyilvántartást 

 végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az állomány 

nyilvántartásokat, folyamatosan kigyűjti az állományból az elhasználódott, az elavult tartalmú és a 

fölöslegessé vált dokumentumokat, s legalább évente egy alkalommal elvégzi azok törlését,  

 gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról,  

 részt vesz az időszaki vagy soros leltározásokban,  

 végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását, rendszeres frissítését, gyarapítását és 

ellenőrzését. 
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Olvasószolgálat, tájékoztatás 
 

 lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a kölcsönzést,  

 segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztatást ad a könyvtári 

szolgáltatásokról,  

 az új beszerzésekről informálja az olvasókat,  

 a szaktanárokkal közösen (a mikrotantervek figyelembevételével) összeállítja a könyvtári 

foglalkozások, a könyv és könyvtárhasználati órák tematikáját,  

 a könyvtári szolgáltatásokkal segítséget nyújt a szaktárgyi órák előkészítéséhez és 

megtartásához,  

 végzi az olvasói kölcsönzések nyilvántartását és a késő olvasók felszólítását. 

 

Egyéb feladatok 

 Az állományalakító tevékenységgel kapcsolatban időnként tájékozódik a könyvesboltok 

kínálatáról, szükség esetén vásárol. 

 Felkészül a könyv-és könyvtárhasználati órákra. 

 A fent leírt feladatok a könyvtárosok között megoszlanak a munkaköri leírás szerint. 

 A könyvtárosok feladatkörére vonatkozó munkaköri leírást az intézmény igazgatója 

készíti el. 
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8. Intézményvezető-helyettes 

 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi  Központ 
 
A munkakör megnevezése: Intézményvezető-helyettes 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 
 
Heti munkaideje: 40 óra a vezetői feladatait heti 26-32 óra terhére látja el 
 
 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető irányítja, ellenőrzi. Munkaköre ellátásához 
 
a Nkt-ben leírt végzettségen kívül erkölcsi bizonyítvány is szükséges. 
 
 
Munkaközösségi tagként részt vesz annak értekezletein, megbeszélésein, közreműködik 

tevékenységében a munkaközösségi munkaterv alapján, a munkaközösség-vezető iránymutatása 

mellett. 

 
I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

 
A pedagógus kötelességei 

 
1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 



161 

 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

 
d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 
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irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 
p)  megőrizze a hivatali titkot, 

 
q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
 
 
2.  A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 

pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 

önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés 

az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének   nyolcvan   százalékát,   heti   32   óra   (kötött   munkaidő)   az 

intézményvezető  által  meghatározott  feladatok  ellátásával  köteles  az  intézményben tölteni. 

4.   A  teljes  munkaidő  ötvenöt–hatvanöt  százalékában  heti  22-26  órában  (neveléssel- 

oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

5.   Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 
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A pedagógus jogai 
 
1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 
2.        A  pedagógiai  program  alapján  az  ismereteket,  a  tananyagot,  a  nevelés-oktatás 

módszereit megválassza. 

 
3.        A  helyi  tanterv  alapján,  a  szakmai  munkaközösség  véleményének  kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és 

más felszereléseket. 

4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

 
5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz. 

 
6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

 
7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 
 
 
8.        Részt  vegyen  a  köznevelési  rendszer  működtetésével,  ellenőrzésével  kapcsolatos 

megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

 
9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

 
10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 
II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően a 

pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 A  tantárgyfelosztásban  megjelölt,  órarend  szerinti  kötelező  tanítási  órák  és  egyéb 

pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 
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 A tantárgyfelosztásban megjelölt napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások 

megtartása (feladatkör szerint). 

 Közreműködés  a  tanulók  étkeztetésében,  felügyeletében  a  mindenkori  étkezési, 

ügyeleti rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. énekkar, 

tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, művészeti csoportok,   

iskolai   sportkör   szervezése,   ezek   megtartása   és   adminisztrálása   a munkáltató felkérése 

alapján. Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási tervben. 

 
Tanulói felügyelet  az  iskola  működési  rendjének  megfelelően,  különös  tekintettel  az 

alábbiakra: 

 
 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt legalább 

15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 
 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó tanár 

küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 
 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek a 

 
tanterembe. 

 
 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 

 
 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 
 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos tudásszint, az 

egyenlő esélybiztosítás alapján. 

 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása és 

érvényesítése. 
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 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 
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 Szakmai  és  pedagógusi  képesítésének  állandó  karbantartása,  egyéni  és  szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett tudásának 

átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 

 
 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési tárgyak, 

sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 
 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 
 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás az 

iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 
 Hospitálás, óralátogatás. 

 
 Részvételi   kötelezettség   a   tanévnyitón,   tanévzárón,   iskolai   ünnepségeken   és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi eljárásban. 

 
 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 
 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 

 
 
 

 

III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 
 
(SZMSZ és mellékletei) 
 
 
A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 
 
terheli. 
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9. Tagintézmény vezető 

 
 
 

Győri Tulipános Általános Iskola 
 
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4. 
 
OM azonosító: 030532 
 
 
 
…………………………………………………. munkaköri leírása 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Győri Tankerületi Központ 
 
A munkakör megnevezése: Tanító, tagintézmény vezető 
 
A munkavégzés helye: érvényes kinevezés alapján 
 
Heti munkaideje: 40 óra a vezetői feladatait heti 26-32 óra terhére látja el 
 
 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető irányítja, ellenőrzi. Munkaköre ellátásához 
 
a Nkt-ben leírt végzettségen kívül erkölcsi bizonyítvány is szükséges. 
 
 
Munkaközösségi tagként részt vesz annak értekezletein, megbeszélésein, közreműködik 

tevékenységében a munkaközösségi munkaterv alapján, a munkaközösség-vezető iránymutatása 

mellett. 

 
I. A munkavállalással és munkavégzéssel összefüggésben minden pedagógus alapvető 

kötelességei és jogai a Nkt. 62 & és 63. & alapján 

 
A pedagógus kötelességei 

 
1.   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, , a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 
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együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

 
d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával, 

h)  a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

k)  részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 
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irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n)  pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)  határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 
p)  megőrizze a hivatali titkot, 

 
q)  hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

 

2.  A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 

pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 

önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés 

az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

3.   A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát, heti 32 óra (kötött munkaidő) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles az intézményben tölteni. 

 
4.   A  teljes  munkaidő  ötvenöt–hatvanöt  százalékában  heti  22-26  órában  (neveléssel- 

oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 
5.   Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 
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arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 
A pedagógus jogai 
 
1.        A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a személyét, 

mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 
2.        A pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit 

megválassza. 

 
3.        A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és 

más felszereléseket. 

4.        Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket. 

 
5.      Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz. 

 
6.        A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

 
7.        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 
 
 
8.        Részt  vegyen  a  köznevelési  rendszer  működtetésével,  ellenőrzésével  kapcsolatos 

megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

 
9.        Szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában. 

 
10.      Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 
II. Mindezek alapján, valamint az intézményben kialakított munkarendnek megfelelően a 

pedagógusok konkrét munkaköri feladatai a következők: 

 A  tantárgyfelosztásban  megjelölt,  órarend  szerinti  kötelező  tanítási  órák  és  egyéb 
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pedagógiai tartalmú foglalkozások megtartása (feladatkör szerint). 

 A tantárgyfelosztásban megjelölt napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások 

megtartása (feladatkör szerint). 

 Közreműködés  a  tanulók  étkeztetésében,  felügyeletében  a  mindenkori  étkezési, 

ügyeleti rend alapján. 

 Szükség esetén az iskolalátogatás alól felmentett tanuló felkészítése. 

 Tanórán kívüli – előírt és engedélyezett –egyéb pedagógiai foglalkozások pl. énekkar, 

tanfolyamok, szakköri órák, szakkorrepetálások, középiskolai előkészítők, művészeti csoportok,   

iskolai   sportkör   szervezése,   ezek   megtartása   és   adminisztrálása   a munkáltató felkérése 

alapján. Éves megtervezésük munkatervben, illetve foglalkozási tervben. 

 
Tanulói felügyelet  az  iskola  működési  rendjének  megfelelően,  különös  tekintettel  az 

alábbiakra: 

 A reggel ügyeletes nevelő 6.45 órakor kezd.  A többi pedagógus órakezdés előtt legalább 

15 perccel az intézményben tartózkodik. 

 

 A harmadik szünetben az 1-8. évfolyam összes tanulója kint az udvaron levegőzik. 

 
 A tanulókat az osztálytermekből nem ügyeletes nevelő, hanem a szakórát tartó tanár 

küldi ki. 

 Délutáni foglalkozásokon a tanteremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 
 Délutáni foglalkozásokon, a folyosón gyülekező tanulók tanári kísérettel mehetnek a 

 
tanterembe. 

 
 A tanítások, foglalkozások előkészítése a munkaidő kötelező órán felüli részében. 

 
 A tanmenet, az óravázlat, a foglalkozási terv megtervezése, előkészítése, elkészítése. 

 
 Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok és egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, elemzése, javítása, tanulói teljesítmények értékelése a kizárólagos tudásszint, az 

egyenlő esélybiztosítás alapján. 

 Szükség esetén a tanuló egyéni képességeinek megfelelő oktatási terv kidolgozása és 
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érvényesítése. 

 Az iskola házirendjének, értékrendjének betartatása. 

 Szakmai  és  pedagógusi  képesítésének  állandó  karbantartása,  egyéni  és  szervezett 

továbbképzéseken a tudományos haladás figyelemmel kísérése, és így megszervezett tudásának 

átadása, igény esetén részvétel pedagógiai kísérletekben. 

 Szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok foglalkozásokra történő előkészítése. 

 
 Szaktanterem esetén a műszaki berendezések, szerszámok, gépek, felszerelési tárgyak, 

sporteszközök karbantartása, javíttatása. 

 Közreműködik az éves selejtezési és leltározási tevékenységben. 

 
 A pedagógus beosztásához tartozó adminisztrációs és ügyviteli munka elvégzése. 

 
 A nevelőtestület munkájában, a testületi értekezleten való részvétel, szerepvállalás az 

iskola kulturális és sportéletének megszervezésében. 

 Óraközi ügyelet, szülők fogadása az intézmény működési rendjének megfelelően. 

 
 Hospitálás, óralátogatás. 

 
 Részvételi   kötelezettség   a   tanévnyitón,   tanévzárón,   iskolai   ünnepségeken   és 

rendezvényeken, különös tekintettel azokra, ahol tanítványai is részt vesznek. 

 Szükség esetén közreműködés tanulók fegyelmi ügyeiben, tanulói fegyelmi eljárásban. 

 
 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

 
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő napi munka elvégzése. 

 
 Elemzések, szakmai adatszolgáltatás, pályázatok írása. 

 
 
 
III.  Ismernie  és  be  kell  tartania  az  intézmény  működésére  vonatkozó  szabályokat 
 
(SZMSZ és mellékletei) 
 
 
A rábízott eszközökért, rendeltetésszerű használatukért és megőrzésükért anyagi felelősség 
 
terheli. 
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Tagintézmény- vezető munkaköri leírása 
 
 
1. Főbb felelősségek és tevékenysége 
 
 
1.1. Tanítói munka 
 
Tanítói munkáját az intézmény tanárai, tanítói részére kiadott munkaköri leírás alapján köteles 

végezni, rá is érvényesek a Nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott pedagógusi 

kötelességek és jogok. 

 
1.2. Tagintézmény vezető 
 
Az iskola irányítási szervezetében szakmai, tantárgy-pedagógiai feladatkörrel 

megbízott vezetőként az 1-4. évfolyamokon folyó szaktárgyi, pedagógiai 

tevékenységek képezik munkaterületét. 

 
Felelős az illetékességi területéhez tartozó tartalmi feladatok kimunkálásáért, megvalósításáért, 

fejlesztéséért és ellenőrzéséért; a munkavégzés folyamatosságáért, szakszerűségéért, az 

illetékességéhez tartozó nevelők munkafeltételeinek kialakításáért, a munkafegyelem 

betartásáért. 

 
A tagintézményben működő folyamatok közül felelős: 
 
 

 A tantárgyi tanulás szervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért az 1-4. évfolyamok 

tekintetében 

 Az iskolai rekreációs folyamatok szervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért 
 

 A tanulási folyamatok szervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért 
 

 Az   iskolai   szocializációs   folyamatok   szervezéséért,   irányításáért,   ellenőrzéséért 

(kiemelten az iskolai környezet és környék megismertetésének, rendeltetésszerű használata 

gyakoroltatásának, az iskolai környezetkultúra fejlesztésének, a biztonságos életvitel 

intézményben és környékén történő gyakoroltatásának részterületei). 

 Irányítja és ellenőrzi az 1-4. évfolyamon tanító nevelők szakmai, pedagógiai munkáját. 

(az intézmény belső ellenőrzési területei: óralátogatás, óraelemzések, tanulói munkák 

– produktumok, füzetek áttekintése, értékelése, részvétel a szakmai közösségek megbeszélésein, 

tanácskozásain, osztálynaplók havi rendszerességgel történő ellenőrzése) 

 Irányítja, segíti és ellenőrzi az adott évfolyamokon működő szakmai munkaközösséget és 

vezetőjét. Koordinálja, szervezi, ellenőrzi tevékenységét a szakmai önismeret, továbbképzés 

tekintetében. 

 A munkakörükben közreműködő dolgozók bevonásával elvégzi, irányítja, segíti és 
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ellenőrzi a beiskolázás, beíratás, iskolaváltoztatás, iskolaérettség problémái, tankötelezettség 

végrehajtása területeinek ügyviteli és szervezési teendőit. 

 A munkaközösség-vezető véleményezése, javaslata alapján ellenőrzi és jóváhagyja az éves 

szaktárgyi tanmeneteket. 

 Elvégzi,  irányítja  és  ellenőrzi  az  1-4.  évfolyam  szakmai-pedagógiai  munkájával 

kapcsolatos adminisztratív tevékenységet. 

 Havi rendszerességgel vezeti a távolléteket, az állománytáblához szükséges adatokat 

szolgáltatja, napra készen vezeti a hozzá tartozó pedagógusok szabadságát. 

 Hiányzás   esetén   gondoskodik   a   feladatkörébe   tartozó   pedagógusok   megfelelő 

helyettesítéséről. 

 Az intézményegység vezető-helyettes segítségével, koordinálásával együtt elkészítik az 

intézményi tantárgyfelosztást. 

 Szervezi   és   ellenőrzi   az   intézményben   zajló   sportfoglalkozásokat   (tömeg-   és 
 
versenysport) 
 

 Felel – az iskolai órarendet összeállító munkacsoporttal együttműködve  – az 1-4. 
 
évfolyamon tanító nevelők és az egyes tanulócsoportok órarendjének elkészítéséért. 
 

 Tevékenységi  területén   és  egyéb   esetekben   közreműködik  az  iskola  hivatalos 

levelezésében 

 Segíti az intézményvezető munkáját az intézményi dokumentumok   megalkotásában és 

szükség szerinti módosításában. 

 Irányítja,    szervezi    és    ellenőrzi    a    tagintézményi    tanügyigazgatás    ügyviteli, 

adminisztrációs munkálatait (bizonyítványok, tanulói törzskönyvek, levelezés, stb.) 

 Megszervezi,    irányítja    és    ellenőrzi    illetékességi    területén    a    vizsgáztatást 

(osztályozóvizsga, alapműveltségi vizsga, stb.) feladata a vizsgarend kidolgozása, a vizsgáztatás 

ügyvitelének felügyelete 

 A   tanulmányi   félévek lezártával   nevelőtestületi   értekezleten   értékeli   az 1-4. 
 
évfolyamon folyó szakmai-pedagógiai munka színvonalát, gondjait és eredményeit. 
 

 Kapcsolatot  tart  munkaterületein  az  intézmény oktató-nevelő  munkájában  érdekelt 

városi,  megyei,  regionális  szervekkel  (fenntartó  önkormányzat,  pedagógiai  intézet, 

nevelési tanácsadó, szakértői és áthelyező bizottságok, munkaügyi központ, rendőrség, 
 
stb.) 
 

 Munkaköréhez tartozik az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában 

foglaltaknak betartása és betartatása. 

 Az igazgató által átruházott jogkörében aláírási joggal rendelkezik 
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 Az  intézményvezető  utasítására,  felkérésére,  egyéb,  munkakörében  nem  tartozó 

feladatokat is elvégez. 

 Kiemelt  feladatként  kezeli  az  óvodákkal,  óvodapedagógusokkal  való  rendszeres 

kapcsolattartást. 

 
2. Tervezés 
 
 

 Tanítóként tervezi tantárgyainak tanévi ütemezését az éves iskolai időkeretben 
 

 Tagiskola  vezetőként  tervezi  és  tervezteti  az  1-4.  évfolyam  szakmai-pedagógiai 

tevékenységét az 1. fejezetben leírtak szerint. 

 
Az  intézmény  belső  ügyeit  –  személyzeti  és  egyéb  adatokat  –  hivatali  titokként  kezeli. 

Ismernie kell és be kell tartania a munkavégzésre vonatkozó rendeleteket és utasításokat. A 

kimondott szó felelősségét betartja. Az iskola összes dolgozójával munkatársi kapcsolatot tart 

fenn. Elősegíti az egységes – pontos- fegyelmezett munkavégzés, munkaszellem kialakítását. 

 

Záradék: 
 
 
Jelen munkaköri leírás a közalkalmazottai által átvett kinevezésében foglaltakkal együttesen 

érvényes. 

 
 
 
 
Győr, 2014. szeptember 1. 
 
 
 
 

 

       intézményvezető  
 
 

Záradék: 
 
 
 
 
 
A munkaköri leírást átvettem, az abban foglaltakat, a vonatkozó szabályokat megismertem, 
 
tudomásul vettem. 
 
 

 

 

 

  dolgozó 
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A Diákönkormányzat jogi háttere 

A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48.§ és 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ alapján működik. 

 

Döntési joga van: 

 saját működési rendjének meghatározásáról, munkájának 

hatáskörei gyakorlásáról 

megszervezéséről, 

 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról egy 

tanítási munkanap programjáról 

 

 

 

 

tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről 

a DÖK munkáját segítő pedagógus felkéréséről a 

DÖK jutalmak odaítéléséről 

 

 

Véleményezési joga van: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

 a házirend elfogadása előtt 

 az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben a tanulókat érintő minden 

kérdésben 

 ezen ügyekben az elnök és a DÖK segítő pedagógus járhat el a DÖK véleményét 

képviselve 

 

A Diákönkormányzat feladata: 

 a diákjogok védelme 

 a diákok érdekeinek képviselete 
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 a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása 

 a hagyományok őrzése és újak teremtése 

 a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése 

 a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét, 

illetve ilyen programokat szervez vagy a szervezésben segítséget nyújt 

 a területen belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés 

Alapelvek: 

 DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli. 

 A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló 

egyeztetése. 

 A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket, 

magukat a megfelelő fórumon képviseljék. 

 A szervezet tagjainak joga: képviselőket delegálni a szervezet testületeibe, javaslatot 

tenni a tisztségviselők személyére, részt venni a közös munkában. 

 A DÖK mindenkor maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 Senkit sem érhet hátrány azért, mert a DÖK munkájában részt vesz. 

 A DÖK a nevelőtestület meghallgatásával maga dönt működéséről. 

 Gyakorolja a diákok kollektív jogait. 

 A hagyományokat ápolja és újakat teremt. 

 Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a 

színes diákéletet szolgálják. 

 A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK 

szervezetével kapcsolatos kérdésekről, eseményekről. 

 A diákok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva a kulturális 

szórakozási lehetőségek bővítéséhez. 

 Véleményt nyilváníthat a diákokat érintő kérdésekben. 

 Javaslatot tesz az iskolát érintő kérdésekben. 

 Érdemi választ ad a hozzá intézett kérdésekben. 

 

Célunk: 

 A diákok önirányítási képességeinek fejlesztése. 

 Az iskolai demokratizmus szélesítése. 

 Változatos szabadidő programokat kínálni 
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  A  szervezet  felépítése és  tisztségviselői   

A Diákönkormányzatot egy pedagógus segíti. 

A Diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata: 

 A diákönkormányzat éves munkájának összefogása, segítése 

 A diákok véleményezése alapján a diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése 

 Iskolai szabadidős programok szervezése 

 Folyamatos tájékoztatás kérése az igazgatótól a véleményezési, egyetértési joggal 

kapcsolatos ügyekben 

 A tanulók jogainak tiszteletben tartása, jogi képviselete 

 A tanulók érdekképviselete 

 A tanulók munkájának jutalmazása 

 Továbbá minden olyan feladat, ami a diákönkormányzat munkájával összefügg. 

 

  A  szervezet  működési  rendje   

 A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a tanulóközösség fogadja el, 

és a nevelőtestület hagyja jóvá. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ /3/ bekezdés) 

 A    nevelőtestület    véleményezi    a    működéshez    szükséges    anyagi    eszközök 

felhasználását. 

 A tanulókat általában a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a nevelőtestületi 

értekezleteken. 

 

A DÖK és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje 

 A kapcsolattartás rendjét az intézményi SZMSZ és a diákönkormányzat SZMSZ-e 

együttesen szabályozza. 

 A diákönkormányzattal az intézmény vezetője tart közvetlen kapcsolatot. 

A diákönkormányzat vezetője 

 a  vezetőség  ülésrendjének  megfelelően  témától  függően  részt  vesz  a  vezetőség 

munkájában 

 a   tanulók   nagyobb   közösségét   /telephely   diákközösséget/   érintő   kérdésekben 

rendkívüli vezetői tanácsülés összehívását kezdeményezheti. 

 

A diákképviselők 

a diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül vagy közvetlenül fordulhatnak észrevételeikkel, 
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javaslataikkal a telephelyet irányító igazgatóhelyetteshez, az általános igazgatóhelyetteshez és az 

igazgatóhoz. 

 a  vezetők  a  megkeresést  követően  lehetőleg  egy  munkanapon  vagy  legfeljebb  5 

munkanapon belül kötelesek fogadni a diákvezetőket. 

 felvetéseikre legkésőbb az általános ügyintézési határidőn belül választ kell adni. 

 

A diákönkormányzat működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása 

 A diákönkormányzat a tevékenységéhez szükséges helyiségeket az iskola a munka-, 

baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásával használhatja. Az igénybevétel a nevelő- oktató 

munkát nem hátráltathatja. 

 A  diákönkormányzat  működési  feltételeinek  javításához  külső  anyagi  forrásokat 

vonhat be (támogatás, pályázat stb.) 

 A   diákönkormányzat   az   intézmény   szabályainak   megfelelően   használhatja   a 

kommunikációs rendszert. 

 Önálló információs, adminisztratív feladataihoz az alapvető technikai eszközöket az 

intézmény rendelkezésére bocsátja. 

 A diákönkormányzat adminisztratív, ügyviteli feladataihoz az intézmény szakmailag 

illetékes munkatársa segítséget nyújt. 

 

A DÖK hagyományőrző szerepe 

 

 A DÖK feladata, hogy az iskola és saját hagyományait megőrizze, ápolja és újakat 

hozzon létre. 
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4. S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az iskolai szülői 
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működési 

szabályzata 
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I. rész 
 
 
 
Általános rendelkezések 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet előírásai alapján a Győri Tulipános Általános Iskolában, a nevelési- oktatási 

intézmény egészét érintő ügyek intézésére Szülői Szervezet alakult. 

Az iskolai Szülői Szervezet neve: Szülői Munkaközösség 

Székhelye (az iskola címe): 9026 Győr, Rónay Jácint utca 4. 

 

II. rész 

Az iskolai Szülői Szervezet alapvető célja 

1) Az iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok 

gyakorlásának érdekében. 

 

2) Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. 

 

3) Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése. 

 

4) A saját, önálló életre felkészítő iskola megvalósításában való közreműködés. 

 

5) Az oktatás minőségének javítása az iskolába járó gyerekek érdekében. 

 

III. rész. 

Az iskola Szülői Szervezetének alapvető feladata 

 

1) Az iskolai, szülői szervezet, figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. 

 

2) A szülők hiteles tájékoztatása az aktuális oktatási kérdésekről és véleményük kikérése a 

gyermekük oktatásával kapcsolatos kérdésekben. 

 

3) A kapcsolattartás kialakításában való részvétel 

a szülői értekezlet rendje és tartalma, 
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a fogadó órák időpontja, 

a nyílt napok lebonyolítása, 

levelezés a szülők és a Szülői Szervezet között, 

 

4) Szülői részvétel biztosítása az iskolán kívüli helyi és országos szülői egyesületek érdek- 

érvényesítő munkájában. 

 

5) A szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre. 

 

IV. rész 

Az iskola Szülői Szervezetének belső felépítése 

Az iskolai szintű Szülői Szervezetének tagjai az iskolában tanuló gyermekek szülei, vagy más 

nevelésre jogosult személy, osztályonként kettő fő szülő (törvényes képviselő). 

 

Az iskolai Szülői Szervezet taglétszáma: 38 fő. 

 

V. rész 

Az iskolai Szülői Szervezet jogosítványai 

1) A Szülői Szervezet dönt 

saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról; 

tisztségviselőinek megválasztásáról; 

a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról; 

a szülők körében megszervezendő, iskolát segítő munkáról; 

az iskolai Szülői Szervezet eljárhat, intézkedhet a köznevelési jogszabályokban 

meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében. 

 

2) A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét az iskola 

megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával, kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízása és e megbízás 

visszavonása előtt. 

3) Az iskolai Szülői Szervezet véleményét ki kell kérni az iskola Munkatervének tanév helyi 

rendjének meghatározásakor 
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4) A Szülői Szervezet a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

5) Az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

6) A Szülői Szervezet az üléseken megtárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben 

kialakítja a közös álláspontot. 

 

7) A Szülői Szervezet kérdéseket tehet fel az iskola vezetőinek az intézmény működését 

érintő valamennyi kérdésben. 

 

8) Ha a tanulók felkérik, akkor segíti a diákönkormányzat munkáját. 

 

9) A Szülői Szervezet és az iskolavezetés közti kapcsolattartás formáját az iskola szervezeti és 

működési szabályzata rögzíti. 

10) A Szülői Szervezet működési feltételeiről az iskola vezetője gondoskodik, az iskola 

szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon. 

 

11) A Szülői Szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket, az iskola 

köteles iktatni, és felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez pl. a 

gyerekek révén. 

 

12) A közoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a Szülői Szervezet 

javaslatára harminc napon belül érdemi választ köteles adni. 

 

13) Az iskolai Szülői Szervezet véleményét ki kell kérni a tankönyvtámogatás rendjének 

meghatározásához és a 

 

VI. rész 

Az iskolai Szülői Szervezet működési szabályai 
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  Az  iskolaszintű  Szülői  Szervezet  választmányának  működési  szabályai  

1) A választmány rendes üléseit tanévenként 4 alkalommal tartja. 

2) Összehívásáról a Szülői Szervezet elnöke (helyettese) gondoskodik, és õ vezeti le. 

3) Rendkívüli választmányi ülés hívható össze (vagy kell összehívni), ha kezdeményezi 

 

választmány egy tagja (10 %-a,  fele, stb.), 

az iskola szülői közösségének 20 %-a, 

a Szülői Szervezet elnöke, 

az igazgató, 

a nevelőtestület, 

 

4) A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számítva 3 napon belül kell összehívni, vagy a 

kérdés sürgőssége szerint. 

 

5) A választmány ülését az elnök távollétében az elnök helyettese vezeti. 

 

6) A választmányi ülés határozatképes, ha a választmány tagjainak legalább a fele (vagy 2/3- 

a) jelen van. A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni. 

 

7) A választmányi ülések nyitottak az összes érdeklődő szülő számára. Egyes esetekben az 

elnök kivételesen elrendelhet zárt ülést is. 

 

8) Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amit az elnök és egy hitelesítő ír alá. 

 

9) A választmány a határozatait köteles nyilvánosságra hozni. A határozatok tárát az elnök 

vezeti. 

 

10) A Szülői Szervezet vezetősége köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket a munkájáról. 
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Záró rendelkezések 
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