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A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési 

szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre 

vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és 

működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok 

összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

• 2011. CXCV. törvény az államháztartásról  

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

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

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

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

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

alkalmazásáról  

• 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról  

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás  

• 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 4/2002. (II.26.) OM rendelet az iskolai szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól 

• 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati 

feladatairól 
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• 2011.évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

• 2011. évi CLXXIXtörvény a nemzetiségek jogairól 

• 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

• 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

alkalmazásáról  

• 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 

• 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

• 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet - a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról 

és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról  

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről  

• 8/2006. (III. 23.) OM rendelet - a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, 

valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről  

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  

• 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet - az Országos képzési jegyzékről  

• 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról  

• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet - a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  

• - az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről  

 

 

1.1.A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete elfogadta.  

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az 

intézmény fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
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A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, továbbá 

annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. 

Az intézmény neve: 

 Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Az intézmény székhelye: 4485. Nagyhalász, Arany János u. 77. 

Az intézmény OM azonosító száma: 201734 

Feladataellátási helye: 4485. Nagyhalász, Arany János u. 09. 

                                     4485. Nagyhalász, Arany János u.73/a. 

Az intézmény alapítója, székhelye: 

           Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete  

 4485 Nagyhalász, Arany János utca 50. 

 Az intézmény alapítási éve: 1950. 

 

Az intézmény fenntartója és székhelye:  

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, 

1111 Budapest, Budafoki út 34/b 

Nyilvántartási száma: 

Alapító okirat kelte:2017. május 02. 

KSH azonosító: 18292947 8520 55215 

Adószám: 18292947-2-15 

 

Az intézmény felügyeleti szerve: szakmai és törvényességi felügyelete: a fenntartó, a 

fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzését Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Kormányhivatala látja el. 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

 

Az intézmény típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású általános iskola, gimnázium, 

szakgimnázium, szakközépiskola 

 

Az intézmény alapfeladata: 

- általános iskolai nevelés-oktatás 

- gimnáziumi nevelés-oktatás 

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

- szakközépiskolai nevelés-oktatás 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
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gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása 

 

o enyhén értelmi fogyatékos 

o beszédfogyatékos 

o autizmus spektrum zavarral küzdő 

o pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozás 

zavar) 

 

Alapfeladatok feladatellátási helyenként: 

Székhely: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 77. 

- általános iskolai nevelés-oktatás 

- gimnáziumi nevelés-oktatás 

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

Szakmacsopor

t 

Ágazat OKJ 

szám 

Szakképesítés 

megnevezése 

Képzési 

idő 

Évfolyam Munkarend 

Közlekedés Közlekedés 

gépész 

XXII. 

54 525 

02 

Autószerelő 5 

(4+1) 

9-13. nappali 

rendszerű 

 

 

Gyakorlati oktatás megszervezésének módja: 

� külső gyakorlati helyen tanulószerződéssel 

� külső gyakorlati helyen együttműködési megállapodással 

 

Szakközépiskolai nevelés-oktatás 

Szakmacsopo

rt 

Ágazat OKJ 

szám 

Szakképesíté

s 

megnevezés

e 

Képzés

i idő 

Évfolya

m 

Munkaren

d 

Gépészet Gépészet IX. 34 52

1 03 

Gépi 

forgácsoló 

3+2 9-13. Nappali 

rendszerű 

Élelmiszeripar Élelmiszeripa

r XXXVI. 

34 54

1 05 

Pék 3+2 9-13. Nappali 

rendszerű 

 

Gyakorlati oktatás megszervezésének módja: 

• külső gyakorlati helyen tanulószerződéssel 
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• külső gyakorlati helyen együttműködési megállapodással 

 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása 

• enyhén értelmi fogyatékos 

• beszédfogyatékos 

• autizmus spektrum zavarral küzdő 

• pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozás 

zavar) 

 

Telephely: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 09. 

- általános iskolai nevelés-oktatás 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása 

• enyhén értelmi fogyatékos 

• beszédfogyatékos 

• autizmus spektrum zavarral küzdő 

• pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozás 

zavar) 

 

Telephely: 4485 Nagyhalász, Arany János u.73/A 

- általános iskolai nevelés-oktatás 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása 

• enyhén értelmi fogyatékos 

• beszédfogyatékos 

• autizmus spektrum zavarral küzdő 

• pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozás 

zavar) 

 

Az intézmény ellátja a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. pontja, valamint a 13. pontja ab) 

alpontjában meghatározott, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermeket, tanulót. 

Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. 

pont ac) alpontja, valamint a 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 
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nevelését, oktatását. 

a) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei: 

- Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

- Éttermi, mozgó vendéglátás 

- Iskolai intézményi étkeztetés 

- Munkahelyi étkeztetés 

- Egyéb vendéglátás 

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

- Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

- Általános iskolai tanulószobai nevelés 

- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

- Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

- Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

- Gyógytestnevelés 

- Bejáró tanulók ellátása 

- Gyermek-, tanulófelügyelet, készenlét 

- Ingyenes tankönyv biztosítása a tanulók szociális helyzetétől függően 

- Gyógykezelés alatt álló tanulók segítése 

- Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakmai fejlesztési feladatok 

- Különleges helyzetben lévő tanulók támogatása: 

- Fejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatás kis létszámú csoportban 

- Képesség-kibontakoztató felkészítés 

- Integrációs nevelés, oktatás 

- Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés, oktatás 

- Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés támogatása 

- Intézményi vagyon működtetése, a mindenkori hatályos jogszabályok által 

szabályozott módon, szabad kapacitások hasznosítása, mely alaptevékenységet nem sérthet 

- Nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló ellátása 

- Etnikai kisebbségi oktatás, felzárkóztató, differenciált foglalkozás 

- Kulturális, szabadidős tevékenység 

- Egészségfejlesztés 

- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ellátása 

- Esélyegyenlőségi feladatok ellátása 

- Tanulmányi kirándulások szervezése 

- Gyógypedagógiai ellátás, egyéni képességfejlesztés 

- Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
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- Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 

- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

- Könyvtári tevékenység 

- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

- Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

- Egyéb közfoglalkoztatás 

- Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- Könyvtári szolgáltatások 

- Utánpótlás-nevelés támogatása 

- Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

 

  Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma: 530 fő 

 

Székhelyen: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 77: 

általános iskola 196 fő 

gimnázium 20 fő 

szakgimnázium 20 fő 

szakközépiskola 40 fő 

 

Telephelyen: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 09: 254 fő 

4485 Nagyhalász, Arany János utca 73/A: 0 fő 

 

 Az intézmény munkarendje és az évfolyamok száma: 

nappali rendszerű iskolai oktatás 

• általános iskola: 8 évfolyam (1-8) 

• gimnázium 4 évfolyam (9-12) 

• szakgimnázium: 5 vagy 6 évfolyam (4 évfolyam, valamint 1 vagy 2 szakképzési évfolyam) 

• szakközépiskola: 5 évfolyam (3 évfolyam, valamint 2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam) 

 Illetékességi, működési köre: Nagyhalász közigazgatási területe és vonzáskörzete 

 

Az irat aláírójának neve, beosztása:  

Fenntartói feladatkörében, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy képviseletében 

Szenczy Sándor Elnök. 

Az intézmény képviseletében: Sózer-Pápai Zsuzsánna Klára intézményvezető jár el. 
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Bélyegzőlenyomat: 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:  

• intézményvezető, 

• intézményvezető-helyettes minden ügyben,  

• a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben,  

• élelmezésvezető, 

• az osztályfőnök adminisztrációs hibák javításakor év végi érdemjegyek törzskönyvbe, 

bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

Az intézmény feladatai szakfeladat számmal és megnevezéssel: 

 

Sorszám Száma Szakfeladat 

1. 8520 Alapfokú oktatás 

2. 8531 Általános középfokú oktatás 
3. 8532  Szakmai középfokú oktatás 

 

PREAMBULUM 

 

 “…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány 

mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig 

kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való 

hajlandóság mellé pedig szeretetet.” 

(Péter második levele, 1: 5-7) 

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívása az oktatásban:  
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Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.) – ma is érvényes. A 

baptista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, 

kiteljesedett, sikeres jövőhöz.  

A baptista iskola keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a 

teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási 

munkát, és a tanulók személyiségének optimális fejlesztését.  

Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista Egyházra a 

kezdetektől jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai értékeket közvetítő, 

családközpontú közösség. Felnőtt-keresztséget gyakorló, több generációs 

gyülekezetekből álló protestáns felekezet, amely az egyén döntésére, szabad akaratának 

tiszteletben tartására épít. A Magyarországi Baptista Egyház több mint száz éve 

működtet egyházi oktatási intézményt és a rendszerváltás óta tart fenn általános iskolát, 

óvodát és alapfokú művészeti iskolát.  

 

Keresztyén szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus 

fejlesztése által gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, 

szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni 

erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó 

személyiséggé váljanak. 

Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, 

hogy a gyermekek e segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, mely az Úr 

Jézuson keresztül Istenhez vezet. 

 

A baptista iskola: Több, mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a 

Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és 

lehetősége szerint segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat – 

alaptevékenységébe jól illeszkedően – iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelésű igényű, és a roma tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok 

kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint 

iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap személyisége és képességei 

kibontakoztatásához. 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése.  
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A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely 

integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel. 

 

Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.  

Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, intézményvezetőkkal, pedagógusi karral 

és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a 

tanítás és az intézmény vezetése során. 

Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása 

Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes 

kibontakoztatásához. 

A tanítás a következőkre összpontosít: 

• A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása 

• A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére 

• Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység segítse a 

gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését. 

• Felkészítés a szolgálatra 

Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni. 

Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, 

tisztesség, becsület), hatékonyság és számon kérhetőség következetes mintaképe legyen. 

A bibliai értékek következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény: 

• Példamutató igényességet mutat az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében és a számon 

kérhetőség terén az intézményvezetőség működésében. 

• Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli. 

• Az pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi. 

• A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn. 

• Etikus, világos és nyílt fejlesztési és stratégiákat dolgoz ki. 

• Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz. 

• A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel. 

 

2. A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, mint fenntartó által közvetített 

viselkedési normák. 

 

Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy tartja fenn, SZMSZ-ében és 

házirendjében a vallási közösség tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési 

szabályokat, kötelességeket,jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő Nkt. 32. § (1) f, 

pont. 
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A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, mint fenntartó, által közvetített viselkedési normák 

 

Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; 

te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,  

mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot,  

beszéded legyen feddhetetlen és egészséges,  

hogy megszégyenüljön az ellenfél, 

 mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. 

(Pál levele Tituszhoz 2.rész 6-8. versek) 

 

A Csuha Antal Baptista Általános Iskola a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által 

fenntartott keresztény egyházi intézmény. Küldetését akkor töltheti be, ha szellemiségében, rendjében, 

megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik.  

 

Az Iskola minden tanulójának, tanárának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy magatartásával 

és cselekedeteivel e tanításokat és ezt a példát hitelesen közvetítse az intézmény külső és belső 

környezete számára, hogy az iskola hírnevét öregbítse.  

 

Ennek értelmében az alábbi szabályok nemcsak a tanév során az iskolában, hanem egész évben és az 

iskolán kívül rendezett iskolai programokon is érvényesek: 

 

Az iskolai közösség tagjainak tettei és megnyilatkozásai feleljenek meg a tisztelet, a szeretet és a 

mértéktartás követelményeinek. 

 

• A tisztelet, szeretet és mértéktartás vonatkozik a diákok egymás közötti viselkedésére, 

kommunikációjára is.  

• Kerüljék a durvaságot, annak bármely formáját, az alantas és trágár beszédet, azaz 

minden olyan megnyilatkozást, amely a közösség tagjait zavarja, megbotránkoztatja 

vagy sérti, kárt okozva ezzel a társak, esetleg az egész közösség testi vagy lelki 

egészségének.  

• Saját véleményüket társaikról, tanáraikról, az iskola alkalmazottairól olyan módon, 

olyan helyen/helyzetben/időpontban fogalmazzák meg, hogy az, az illető emberi 

méltóságát és személyiségi jogait ne sértse.  

• Működjenek közre saját környezetük alakításában, rendben tartásában. 

• Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul 
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tájékoztassák.  

• A társadalom sok rossz példát mutat a testi-lelki egészséget károsító szenvedélyek 

gyakorlására. Az iskola minden tanulója számára az intézményben szigorúan tilos a 

dohányzás, a szeszes italok fogyasztása. Hasonlóan szigorú tilalom alá esik a kábítószer-

fogyasztás,  

• A tanulók tegyenek eleget tanulmányi kötelezettségeiknek, rendszeresen tanuljanak, 

képességeiknek megfelelő tanulmányi eredményt érjenek el. Az iskolai tanórák 

sikerének egyik előfeltétele az otthoni feladatok pontos elvégzése és a szükséges 

taneszközök gondos előkészítése.  

• A tanórákon a koncentrált figyelem és a másik ember – tanár vagy diák – munkájának 

megbecsülése a jó munka feltétele. Az órai munkában való folyamatos részvétel 

kötelező, az eredményes tanulásnak ez az első, elengedhetetlen szakasza. A tanórákat 

tilos oda nem illő tevékenységgel (pl: enni és innivalót fogyasztásával, rágógumi rágással, 

telefonhasználattal), kommunikációval vagy más módon megzavarni. 

• Szünetekben, az intézményben való közlekedéskor, valamint az iskola udvarán 

mindenkinek vigyáznia kell mások és saját testi épségére.  

• Fokozott testi és lelki fegyelmet és megfelelő megjelenést, öltözetet kíván az 

ünnepélyeken és istentiszteleteken való részvétel. 

• A tanulóknak és az iskola minden dolgozójának kötelessége óvni az intézmény 

valamennyi értékét (az épületek állagát, a berendezési tárgyakat, szemléltető 

eszközöket, a maga és társai személyi tulajdonát, növényeinket, a tisztaságot és a 

csendet). 

• Az intézmény a hétköznapi iskolai ruha- vagy hajviseletben a tisztaság, a mértékletesség 

és az egyszerűség szabályát a mindennapi gyakorlat követeli meg. Tiltja – a hivalkodó 

vagy balesetveszélyes öltözéket és az olyan viseletet, ékszert is, melyek az iskola 

értékrendjével, szellemiségével nem egyeztethetők össze. 

 

Összegzésül: kerülni kell minden olyan cselekedetet vagy megnyilvánulást, amely szembehelyezkedik az 

iskolának a Szentírásból táplálkozó erkölcsi alapelveivel. 

 

Általános rendelkezések 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek 

teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

1.1. Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  
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Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat határozza meg, 

mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el. 

a.) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

• a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról. 

b.) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

végrehajtásának biztosítása, 

• az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

• azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban 

állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény nyilvántart, 

• az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése, 

• az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

• a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

• az adatnyilvántartásban érin tett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése 

• a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása. 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és részletes 

– tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról 

és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. � 

 

 

1.2. Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

a) A Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után 

a nevelőtestület fogadja el. 

Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát gyakorolta a Szülői 

Munkaközösség és a Diákönkormányzat, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak. 

b) Jelen adatkezelési szabályzatot a fenntartó, Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy hagyta 

jóvá az intézmény szervezeti és működési szabályzatának részeként. 

c.) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, valamint az 

intézményvezetői irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket szervezett 

formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az intézményvezető ad felvilágosítást. 

1.3. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
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a. Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény intézményvezetőjára, valamennyi 

munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

b. Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

c. Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony 

esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor 

az intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. 

A tanulói adatkezelés időtartama a középiskolába való jelentkezéstől kezdődően 

legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig 

terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, 

amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével 

az adatkezelést meg kell szüntetni. 

d. Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói 

jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 

46.§ (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. 

A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik 

év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő 

dokumentumok. 

Az irattári őrzési idő leteltév el az adatkezelést meg kell szüntetni.  

 

 

3. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44.§-ai rögzítik.  

Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.  

Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait 

 

 

 

Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a jogszabály 

által meghatározott munkavállalói adatokat 

 

a. nevét, anyja nevét, 

b. születési helyét és idejét, 

c. oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  
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d. végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógusszakvizsga, PhD megszerzésének idejét,  

e. munkaköre megnevezését,  

f. a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

g. munkavégzésének helyét,  

h. jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

i. vezetői beosztását,  

j. besorolását,  

k. jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

l. munkaidejének mértékét,  

m. tartós távollétének időtartamát.  

n. óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését. 

 

 

 

Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat 

 

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

b. állampolgárság; 

c. TAJ száma, adóazonosító jele 

d. a munkavállalók bankszámlájának száma 

e. családi állapota, gyermekeinek születési ideje 

f. állandó lakcím e és tartózkodási helye, telefonszáma ; 

g. munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 

korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja,  

- a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével kapcsolatos 

adatok, idegennyelv  

- -ismerete,  

- a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR - száma, 

- -a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága, 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
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- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 

további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és 

annak jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

 

A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

 

Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a jogszabály 

által meghatározott tanulói adatokat 

 

a) nevét,  

b) nemét,  

c) születési helyét és idejét,  

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,  

e) oktatási azonosító számát,  

f) anyja nevét,  

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

h) állampolgárságát,  

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

j) diákigazolványának számát,  

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló - e, tanköteles - e, jogviszonya szünetelésének 

kezdetét és befejezésének idejét,  

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

m) nevelési -oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

o) nevelésének, oktatásának helyét,  

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,  

q) tanulmányai várható befejezésének idejét,  

r) évfolyamát. 
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Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat 

 

a) a tanuló állampolgársága, 

b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, 

c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma; 

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

e) tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

- felvételivel kapcsolatos adatok,-a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése 

és minősítése, vizsga adatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

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

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére vonatkozó 

adatok, 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok 

f) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok, 

g) a tanuló személyi igazolványának száma, 

h) a tanuló fényképét a digitális naplóban, 

i) többi adatot az érintett hozzájárulásával. 

 

 

 

 

Az adatok továbbításának rendje 

a. A pedagógusok adatainak továbbítása 

Az intézmény alkalmazottainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a fenntartónak, a 

kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási 

szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 

szolgálatnak. 

b. A tanulók adatainak továbbítása 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a 

Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük a z 

alábbiakban: 

A tanulók adatai továbbíthatók: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat részére valamennyi adat, 
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b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési  

igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

• az intézmény gazdaságvezetője 

• az iskolatitkár. 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adat ok 

továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai 

védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi 

intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

c. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása  

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak 

összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A diákok személyi adatai 

között az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat osztályonként 

csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

• összesített tanulói nyilvántartás, 

• törzskönyvek, 

• bizonyítványok, 

• beírási napló, 

• osztálynaplók, 

• a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma. 

 

Az összesített tanulói nyilvántartás 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges adatok biztosítása, 

igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az összesített tanulói 

nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

• a tanuló neve, osztálya, 

• a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma, 

• születési helye és ideje, anyja neve, 

• állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, 

• a tanuló általános iskolájának megnevezése. 

A nyilvántartást az intézményvezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás 

minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban digitális 

módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes 

vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen 
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személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban 

történő tárolását biztosítani kell. 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az 

osztályfőnököt, aki 8napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

d. A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések 

Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e szabályzatban 

meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, vezetői feladatkört ellátó 

munkavállaló i felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A tanulók és munkavállalók személyi 

adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. 

A személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon 

történő) továbbítása szigorúan tilos. 

Az érettségi vizsga „korlátozott terjesztésű” minősítésű feladatlapjait –amennyiben azokat az erre 

jogosult minősítő szolgálati titoknak minősítette, a minősítés érvényességi ideje alatt a szolgálati titokra 

vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni. 

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tanulói adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye, a szóbeli fele 

letekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek. Hasonló képen szolgálati titoknak 

minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi tételekre és feladatlapokra vonatkozóan a vezetők vagy 

munkavállalók birtokába jutott információk, továbbá az érettségizők szereplésével és eredményeivel 

kapcsolatos bármely adat. A szolgálati titok védelmének kötelezettsége az érettségi vizsga minden adatára 

vonatkozóan érvényes. 

e. Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók , tanulók és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje 

 

Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására Az adatkezelés 

által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás 

önkéntes vagy kötelező.  

Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint 

kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A 

munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, 

milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították.  

A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy 

törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes 

szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást ad az 

intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés 
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céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 

intézmény intézményvezetőja a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető 

formában köteles megadni a tájékoztatást. 

Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

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

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el; 

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az intézmény intézményvezetőja -az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével -a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles 

az adatkezelést -beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -megszüntetni és az adatokat 

zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 

tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, 

az ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül –az adatkezelés i törvény szerint bírósághoz 

fordulhat. 

 

A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett munkavállaló, 

tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 

jár el. 

 

4. A tanuló által készített dologért járó díjazás szabályai 

A Iskolánkban a tanulók által készített dolgokért nincs díjazás, mivel nem készülnek eladható tárgyak. 
A szakképzésben részt vevő tanulókat nem illeti meg díjazás, mivel szakképzésben tanulószerződés 
alapján vesznek részt. 
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5. Pedagógusok a könyvtáron keresztül megkapják a szükséges tankönyveket és tanári 

segédkönyveket,  és a hozzá szükséges informatikai eszközöket. 

6. Szakmai munkaközösségek 

 

Az intézményvezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot: 

• szakmai munkaközösségek, 

• szülői szervezet, 

• iskolaszék, 

• diákönkormányzat, 

• osztályközösségek. 

 

 

• A köznevelési törvény 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 

alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok 

vezető tanárának megbízására. A munkaközösség – az intézményvezető megbízására – részt vesz 

az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az iskolai 

háziversenyek megszervezésében. 

 

• Az intézményben alsó I. munkaközösség-vezető, alsó II. munkaközösség-vezető, felső 

munkaközösség-vezető és középiskolai munkaközösség-vezető koordinálja a szakmai 

munkaközösségek munkáját. Feladatukat a mellékelt munkaköri leírás részletesen tartalmazza. 

 

• A szakmai munkaközösség tagjai javaslatot tehetnek munkaközösség-vezetőjük személyére. A 

munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az intézményvezető 

jogköre. Az intézményben a következő munkaközösségek működnek: 

 
•  alsó 1-2, 

 
•  alsó 3-4, 

 
• felső  
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• középiskolai 

 

• A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a 

pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 

munkájáról.  

 

7. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak 

és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodási rendje 

 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 

18.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva 

munkanapokon  7.30 – 12.00-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – 

rendezvények kivételével – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti 

kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt. 

A tanítási órák időtartama 45 perc, az óraközi szünetek hossza 5, 10, 15 és 20 perces lehet. 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskolába járó 

tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak az 

elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való belépésükkor a kapunál 

regisztráltatniuk kell magukat. A beléptető rendszerben történő regisztráció során rögzítésre kerül a 

belépő személy neve, a belépés és kilépés időpontja, a keresett személy neve.  

A nyári szünetben a tanügyigazgatási ügyelet hetente szerdán 8-12 óra között biztosított. 

 

A tanulóknak az intézményben való benntartózkodásnak rendje: 

• a tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke 

(távolléte esetén az ügyeletes intézményvezető-helyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár 

írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben (szülői kérés hiányában) 

az iskola elhagyására csak az intézményvzezető vagy intézményvezető-helyettes adhat engedélyt. 

 

Az alkalmazottaknak az intézményben való benntartózkodásának rendje: 

• az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje a munkaköri leírásban 

meghatározottak szerint történik. Minden ettől való eltérést közvetlen vezetővel, végső soron 

az intézményvezetővel való egyeztetés, illetve utasítás alapján történik. 
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A vezetőknek az intézményben való benntartózkodásának rendje: 

• szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási időn belül 7.40-16.00 között az iskola 

intézményvezetőjének vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. Ha ez nem 

megoldható megbízott helyettesít.  

• A reggeli nyitva tartás kezdetétől a beérkezés kezdetéig a benntartózkodó intézményvezető-

helyettes a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős a 

működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések 

megtételére. 

• Amennyiben az intézményvezető vagy helyettesei közül rendívüli és halaszthatatlan ok miatt 

egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 

nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

 

8. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok 

végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

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

és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban 

foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az intézményben 

működő Önértékelési Csoport szabályozza. 

 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 

szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb 

természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 

• intézményvezető-helyettesek, 

• a gazdasági-ügyintéző, 

• a munkaközösség-vezetők, 

• az osztályfőnökök, 

• a pedagógusok, 

• szakoktatók. 
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A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát 

az irattárban kell őrizni. Az általános intézményvezető-helyettesek, a munkaközösség-vezetők 

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény 

vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel 

megbízott pedagógusok szükség esetén – az intézményvezető külön megbízására – ellenőrzési 

feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.  

 

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az 

ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem.  

 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

• tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető-

helyettesek, munkaközösség-vezetők), 

• szakmai és gyakorlati órák ellenőrzése, 

• tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

• az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 

9. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel.  

 

Külső látogatók az iskolában folyó oktató-nevelő munkát nem zavarhatják. A szülők gyermekeiket a 

kapuig kísérhetik, és tanítás után ugyanott várhatják meg. Ügyintézés miatt az iskolai titkárság 7,45 és 

12,00 között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső személyeket. Az iskolába érkező külső 

személyeknek az iskolatitkárnál be kell jelenteniük jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek. 

A tornatermet bérleti szerződés alapján igénybevevőknek a foglalkozást követően el kell hagyni az 

épületet. A használat rendjét a bérbeadási szerződés tartalmazza. 

Az intézmény hivatalos munkaidejében 7,00-16,00 felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért 

az intézmény vezetője, vagy kijelölt helyettese köteles az intézményben tartózkodni. Az ügyeletes felelős 

vezető akadályoztatása esetén az intézményvezető jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 

 

10. Intézményegységgel való kapcsolattartás rendje: 

 

A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények:  

Az intézménynek a intézményegységekkel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania.  
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• A napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és a intézményvezető-helyetteseknek is 

kezdeményezniük kell a kapcsolat felvételt.  

• Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy:  

• az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva a intézményegységet, illetve 

annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti,  

• az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy a 

intézményegység is megfelelő súlyt kapjon.  

• A intézményvezető-helyettesek kötelesek minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fontos 

eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé.  

A kapcsolattartás formái:  

• személyes megbeszélés, tájékoztatás, 

• telefonos egyeztetés, jelzés, 

• írásos tájékoztatás, 

• értekezlet, 

• a intézményegység ellenőrzése, 

• infokommunikációs eszközön keresztül stb. 

 

A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje: 

A gyakorlati képzés külső gyakorlati helyen történik. A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel 

a tanuló számára kötelező. Mulasztását köteles igazolni az iskola házirendjében meghatározottak 

szerint. Mulasztásait a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és a foglalkoztatási naplójába 

bejegyzi. Az iskola házirendjében meghatározott mulasztásra vonatkozó szabályokat a gyakorlati hely is 

alkalmazza.  

A gyakorlati képzést biztosító hellyel a kapcsolattartás személyesen, telefonon és e-mailben történik. 

Az intézményvezető különleges esetekben kereshető, az osztályfőnök a gyakorlati képzés napjain tartja 

a kapcsolatot a gyakorlati hellyel, szükség esetén, az intézményvezető-helyettes kéthetente, de szükség 

esetén felveszi a kapcsolatot a gyakorlati hellyel, az oktatókkal. 

 
 
 
 

11. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá 

a vezetők közötti  feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a 

szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje



 
 Fenntartó 

Intézményvezető 

Szakszervezeti 
titkár 

Titkárság 
Üzemi Tanács  

Vezető 
 

Általános iskolai 
intézményvezető-

helyettes alsó tagozat 
Általános iskolai 
intézményvezető-

helyettes felső tagozat 
 

Középiskolai 
intézményvezető-

helyettes  

Alsó I. mk. vez. 
Alsó II. mk.vez. 
Könyvtáros tanár 
DÖK segítő tanár 

 

Felső tagozat mk. 
vez. 
Könyvtáros tanár 
DÖK segítő tanár 
 

 

Gyakorlati 
oktatásvezető 
Középiskola mk.vez. 

Könyvtáros tanár 
DÖK segítő tanár 

 

 

Élelmezés 
vezető Gazdasági 

ügyintéző 

 

pedagógusok 
 

pedagógusok 
 

szakoktatók 
 

szakmai tanárok 

 

technikai 
dolgozók 

 

takarítók 

 

Konyhai 
dolgozók 



 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

• Az intézményvezető-helyettesek 

• A gazdasági-ügyintéző 

• Élelmezésvezető 

• Iskolatitkár 

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

az intézményvezetőnak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

Az intézményvezető-helyettesek a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az 

intézményvezető bízza meg. Intézményvezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre 

alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető-helyettesek 

feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet 

munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az intézményvezető által rájuk bízott feladatokért. 

Távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során 

– az intézmény intézményvezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a 

távollévő intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik. 

 

A gazdasági-ügyintéző szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed 

a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. A gazdasági-ügyintéző feladat- és hatásköre 

kiterjed az intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére, 

az élelmiszer-szállítási szerződések megkötésére, az intézmény megbízási szerződéseinek megkötésére, 

azok ellenőrzésére. 

 

A gazdasági ügyintéző távolléte esetén helyettesítése az élelmezésvezető feladata. A helyettesítést ellátó 

munkavállaló döntési jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – a 

helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen 

jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  

 

Kiadmányozás 

 Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és működési 

szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. Külső 

szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Nem minősül kiadmánynak az 
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elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus 

tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott egyéb dokumentumok. 

 Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” 

jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá 

- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 

bélyegzőlenyomata szerepel. 

Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 

- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és 

- a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 

Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy ügyintézője 

hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni. 

 A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra 

felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 

Expediálás 

 A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az 

iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, 

és a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell a nyilvántartással, 

továbbítással kapcsolatos információkat. 

 A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, 

futárszolgálat stb.). 

 

Irattárazás 

  Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni. 

 Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő, 

kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. 

 Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - hozzá kell 

rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni, hogy az 

előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált munkapéldányokat és 

másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. 

Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba helyezés időpontját, és 

el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe. 

 A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le. 

 Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített 

jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A kölcsönzést 

utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú iratok esetében az 
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irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint elismervényt az átvevő 

aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni. 

Selejtezés 

 Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság 

javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. 

 Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 példányban az 

illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett. 

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

visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 

A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembevételével 

gondoskodik. 

Levéltárba adás 

 A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött 

állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári terv 

szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti 

(doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A visszatartott 

ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített 

jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - elektronikus formában is át kell adni. 

Egyéb rendelkezések 

 Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni. 

 Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait, 

továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a jogutód 

iktatókönyvébe kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy 

példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

  Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének 

megfelelően gondoskodik az 52. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő 

intézmény irattárban elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok elhelyezésével kapcsolatos 

intézkedésről szóló tájékoztatást - az intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. 

 

 

 

12. Az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén 

érvényes helyettesítési rendje 

 

A intézményvezető távollétében: 
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• általános iskolai alsó tagozat intézményvezető-helyettes 

• általános iskolai felső tagozat intézményvezető-helyettes 

• középiskolai intézményvezető-helyettes 

• munkaközösség-vezetők 

Az intézményvezetőhelyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – 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 (pl. felvételi 

döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezetőhelyettesre, az iskolavezetés 

vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az 

intézményvezetőhelyettes felhatalmazását.  

 

Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az 

alábbiakat. 

 

• az  intézményvezető-helyettesek számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, 

• az intézményvezető-helyettesek számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a 

választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási 

kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 

• az intézményvezető-helyettesek számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos 

tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, 

• az intézményvezető-helyettesek illetve az osztályfőnökök számára a gyermek-és ifjúságvédelmi munka 

irányítását, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek az intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálását. 

• a gazdasági-ügyintéző számára – a szóbeli egyeztetést követően – az élelmiszerszállítási feladatok. 

 

 

13. A vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, 

valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti 

kapcsolattartás formája, rendje. 

 

Az iskolaközösség 

 

A tanárok, a nevelői munkát segítők, a diákok, szülők alkotta közösség. Meghatározói az intézmény 
szellemiségének, céljainak, munkájának.  
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Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és kuratóriumi 

tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

A Nkt.46.§. (9)  A (10) és (11) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a tanulóinkra mivel 

szakképzésben tanulószerződés alapján vesznek részt.  

 

Az alkalmazotti közösség 

 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló adminisztratív és 

technikai dolgozókból áll. 

 

A szülői szervezet 

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). Döntési jogkörébe 

tartoznak az alábbiak: 

 

• saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

• a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, tisztségviselői), 

• a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

• saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási     

     módjának megállapítása. 

 

Az SzSz munkáját az iskola tevékenységével az SzSz patronáló tanára koordinálja. A patronáló tanárt az 

intézményvezető bízza meg egy tanév időtartamra. A SzSz vezetőségével történő folyamatos 

kapcsolattartásért, az SzSz véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az 

intézmény intézményvezetője felelős. 

 

Az iskolaszék 

 

Az iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőt 

választhatnak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos szavazással. Az 

iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 

• saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása, 

• tisztségviselőinek megválasztása, 
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• az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az intézményvezető, a nevelőtestület 

vagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza. 

 

Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SzMSz-szabályok 

elfogadásakor. 

 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben: 

 

• a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a jogszabályban 

meghatározott kérdésekben, 

• a házirend elfogadásakor, 

• pedagógiai program, 

• a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele 

feltételeinek meghatározásakor. 

 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes kérdésben. Az 

iskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Az iskolaszékkel való 

kapcsolattartás az intézményvezető kötelessége. 

 

Az intézményi tanács 

 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig szabályozza az 

intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk szerint iskolánkban jól működik 

az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés, biztosítjuk a fenntartó és a 

partnerszervezetek közötti információáramlást, az intézmény nevelőtestülete és a partnerszervezetek 

nem tartják szükségesnek az intézményi tanács megalakítását. 

 

 

Üzemi tanács 

 

A munkavállalókat a Munka törvénykönyve XX. fejezetben foglaltak szerint munkavállalói 

jogok tekintetében az  üzemi tanács képviseli. 

 Mtk. XX. 236. § (1) A munkavállalók a munkáltatónál vagy a munkáltató önálló telephelyén, 

részlegénél, ha a munkavállalóknak a választási bizottság megalakítását megelőző félévre 

számí-tott átlagos létszáma  ha az ötven főt meghaladja, üzemi tanácsot választanak. 
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(3) Az üzemi tanácsot öt évre választják. 

237. § (1) Az üzemi tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók 236. § (1) bekezdés szerinti 

létszáma 

a) a száz főt nem haladja meg, három. 

Az üzemi tanács választása az Mtk.-nek megfelelően történik. 

 Az üzemi tanács működése: 

259. §  (3) Az üzemi tanács működésének szabályait ügyrendje állapítja meg. 

 Az üzemi tanács feladata és jogköre: 

262. § (1) Az üzemi tanács feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának fi-

gyelemmel kisérése. 

(2) Az üzemi tanács feladatának ellátása érdekében jogosult tájékoztatást kérni és az ok 

megjelö-lésével tárgyalást kezdeményezni, amelyet a munkáltató nem utasíthat el.. 

 A munkáltató és az üzemi tanács  gyakorolja az Mtk.-ben XX. fejezet 235§-269§-ban leírtakat. 

 

A diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és 

a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakor 

lásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az 

intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével 

és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a 

feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, legföljebb ötéves 

időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – 

diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés 

napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  
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A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének szabályai 

között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az 

intézményvezetőhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat  szerint – szabadon használhatja.  

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

• a házirend elfogadása előtt 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény intézményvezetőja felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, 

amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 

Önértékelési Csoport 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a minőség javítása érdekében szükség 

van a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzésére és értékelésére. Az 

intézményben Önértékelési Csoport végzi a pedagógusok munkájának ellenőrzését. Az önértékelés 3 

szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény. 

Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek 

és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező 

területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok 

minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. Az intézményi önértékelés részeként ötévente sor 

kerül az intézmény pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében 

az intézményvezető intézményen belüli értékelésére. 

 

 

Az Önértékelési Csoport létszáma: 8 fő 

 

A csoportban minden munkaközösség képviseltetve van. Vezetőjét az intézményvezető bízza meg.  

 

 

 

A csoport feladata: 

• Közreműködik az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában. 
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• Közreműködik az önértékeléshez szükséges adatgyűjtésben, az aktuálisan érintett kollegák 

tájékoztatásában, interjúk összeállításában, az értékelések elkészítésében. 

• Az éves önértékelési terv és az ötéves program elkészítésében való részvétel. 

• Az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, a feladatmegosztás. 

• Az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületének kezelése, az adatok felvitele, rögzítése 

Az önértékelés folyamata: 

• Tantestület tájékoztatása 

• Szabályzat elfogadása, pontosítása 

• Intézményi elvárás-rendszer meghatározása (Intézményi dokumentumok felülvizsgálata - rövid, 

egyszerű célok és feladatok, mérhető     teljesítmények és elvárások megfogalmazása.)  

• Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és intézmény szintjén) 

• Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés 

• Szintenként az önértékelés elvégzése 

• Az összegző értékelések elkészítése 

• Éves önértékelési terv készítése 

• Öt évre szóló önértékelési program készítése 

 

 

Az osztályközösségek 

 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja. Döntési 

jogkörébe tartoznak: 

• az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

• küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

• döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az intézményvezető bízza 

meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 
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• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális 

tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői 

munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői 

értekezletet tart. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki 

munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

• Osztályában rendszeresen órát látogat. 

14. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. 

 
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: 

• a szakmai munkaközösségre,  

• a szülői szervezetre vagy a diákönkormányzatra.  

Döntési jogkör átruházása 

A nevelőtestület átruházhatja a döntési jogkörét az alábbi területeken: 

• az iskola éves munkatervének elkészítésében, 

• az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában, 

• a továbbképzési program elfogadásában; 

• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításában,  

• az érdekelt pedagógus felhívásának jogkörét, hogy adjon tájékoztatást, illetve változtassa meg döntését 

akkor, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek 

átlagától,  

• az osztályzat évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára történő módosításában, 
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• a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntésben, 

• a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentettek részére a számonkérés feltételeinek 

meghatározásában.  

 

Véleménynyilvánítási jogkör átruházása 

A véleménynyilvánítási jogköre az alábbi területeken: 

• az egyes pedagógusok külön megbízatásának elosztása során,  

• az intézményvezető-helyettes megbízása, illetve megbízatásának visszavonása előtt, 

• az intézmény működése vonatkozásában, 

• tantárgyfelosztás elfogadása előtt,  

• a pedagógusok külön megbízásai esetén, 

• a gyakornoki szabályzat véleményezésében, 

• a szakmai célú pénzeszköz felhasználásának megtervezésében, 

• a tanulóközösség döntési jogkörének gyakorlása – saját közösségi életük tervezése, szervezése valamint 

tisztségviselőik megválasztása vonatkozásában, 

• a diákönkormányzat egyes döntései tekintetében, így a diákönkormányzat saját működése, 

működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása, hatóságkörei gyakorlása, egy tanítási nélküli munkanap 

programjának meghatározása, tájékoztatási rendszerének létrehozása és működtetése,  

• a diákönkormányzat által az egy tanítási nélküli munkanap programjának meghatározása esetében, 

• a tankönyvtámogatás rendjének meghatározása tekintetében, 

• az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

kialakítása ügyében. 

 

Javaslattételi jogkör átruházása 

Javaslattételi jogköre továbbiakban a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatban: 

• a pedagógus részére tudományos fokozat megszerzésére, kutatómunkában való részvételre, 

tanulmányút vagy tankönyvírásra történő szabadság adásával kapcsolatban, 

• az intézmény belső dokumentumaiban meghatározott kérdésekben. 

Át nem ruházható hatáskörök: 

• pedagógiai program elfogadása, 

• a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

• a házirend elfogadása. 

 

15. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 
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valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartás. 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:  

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:  

b) a fenntartóval,  

c) más oktatási intézményekkel,  

d) gyakorlati helyet biztosító szervekkel, 

e) az intézményt támogató szervezetekkel, 

f) Megyei és helyi gazdasági kamara, 

g) pedagógiai szakszolgálatokkal, 

h) Nagyhalász Város és vonzáskörzetének önkormányzataival, 

i) a gyermekjóléti szolgálatokkal,  

j) az egészségügyi szolgáltatókkal,  

k) egyéb közösségekkel,  

l) az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,  

m) a település egyéb lakosaival 

n) a jelzőrendszer tagjaival, 

o) nemzetiségi önkormányzatokkal, 

p) vállalkozókkal, 

q) civil szervezetekkel, 

r) alapítványokkal, 

s) egyesületekkel, 

t) egyházakkal, 

u) az intézménnyel kapcsolatban álló külföldi partnerekkel 

v) a szülőkkel és a Szülői Szervezet tagjaival, 

w) gyakorlati képzést biztosító helyekkel. 

 

A kapcsolattartás formái:  

• az intézmény vezetőségének ülései  

• személyes megbeszélés, tájékoztatás  

• team-megbeszélés  

• telefonos egyeztetés, jelzés  

• írásbeli beszámoló  

• e-mail 

• konferencia hívás. 

 



42 
 

Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 

  

A fenntartóval való kapcsolattartás  

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed  

ki:  

• az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,  

• az intézmény tevékenységi körének módosítására,  

• az intézmény nevének megállapítására,  

• az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, 

a szociálisan adható kedvezményekre stb.),  

• az intézmény ellenőrzésére:  

• gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,  

• szakmai munka eredményessége tekintetében,  

• az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint  

• a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,  

• az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.  

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolatának esetei:  

 

• az éves költségvetés jóváhagyása, az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása és módosítása, a nevelési-

pedagógia programjának jóváhagyása, elfogadása, a minőségbiztosítás jóváhagyása, elfogadása, a házirend 

jóváhagyása, a szakmai program elfogadása tekintetében.  

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái:  

 

• szóbeli tájékoztatás adása,  

• írásbeli beszámoló adása,  

• egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen, konferenciákon való részvétel,  

• a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,  

• speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódóan.  

 

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás: 

 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki.  
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A kapcsolatok lehetnek:  

• szakmai, 

• kulturális, 

• sport és egyéb jellegűek. 

 

A kapcsolatok formái:  

• rendezvények,  

• versenyek,  

• tapasztalatcsere, látogatások  

• szakmai értekezletek, továbbképzések. 

 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.  

A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket  

biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba 

adásakor.  

 

 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás: 

 

Intézményben iskolaorvosi ellátás működik.  

Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét iskolaorvos,  

iskolavédőnő bevonásával oldja meg.  

Iskolaorvossal az intézményeknek folyamatos kapcsolata van. 

Az iskolaorvosok szerződés alapján biztosítják a szolgáltatást.  

A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell.  

A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben, az intézményben jelentkező jogos igények 

szerint kell rendezni.  

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása.  

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és  

sport tevékenység jellemző.  

Összetartó szerepe jelentős.  

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban  

jelenik meg.  

 

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fent a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító 

szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást Nagyhalász Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával 
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a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola intézményvezetője biztosítja az alábbi 

személyekkel: 

• az iskolaorvos, 

• az iskolai védőnők, 

• az ÁNTSZ Nyíregyháza városi tiszti-főorvosa 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az osztályfőnökök kapcsolatot tartanak fenn a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és 

hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezik, hogy az iskola 

intézményvezetője indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 

érdekében. 

16. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

  Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor 

elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és 

a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.  

Ünnepélyek, hagyományok rendje kiegészül: reformáció napja, hálaadás napja, Holokauszt.. 

(Fenntartói elvárás alapján) 

A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről (58/2011.) 

(VII.7.) OGY határozat.  

A települési önkormányzat rendezvényeihez csatlakozva. 

 

17. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, 

részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 

 

A szakmai munkaközösségek feladata a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel 

összhangban : 

 

• Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. 

• Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb 

információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen 
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konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-

vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. 

• A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai 

munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában. 

• Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultációs irányok 

megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az emelt szintű osztályok 

tantervének kialakításakor. 

• Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos 

versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. 

• Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

• Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

• Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

• Összeállítják az intézmény számára az osztályozó, érettségi és szakmai  vizsgák, írásbeli tételsorait, 

ezeket fejlesztik és értékelik. 

• Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására. 

• Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javaslatot 

tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók szakirányításának 

ellátására. 

• Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus 

mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente 

referál az intézmény vezetőinek. 

• Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató szakmai 

vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 

• Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves 

munkatervét. 

• Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. 

• Az intézményvezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

• Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

• Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezetőnál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 
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• Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző 

munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének. 

• Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán kívül. 

• Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

• Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; 

kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség 

álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

• Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes 

véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

• Pályakezdő pedagógus munkájának mentorálása. 

18. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet és ennek módosítása 

a 19/2010. EÜM 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 Nyíregyháza városi tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi, akinek 

munkáltatója Nyíregyháza Város Polgármestere. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az 

intézmény vezetője, a közvetlen segítő munkát az intézményvezető-helyettesek végzi. 

 

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

intézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári 

szobában. 

 

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 intézményvezető-helyettesével.  
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• Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, 

előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

• Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi 

munkájában felhasználja. 

• Munkaidejét munkáltatója határozza meg. 

• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

19. Az intézmény, védő óvó előírásai 

 

• Tűz vagy baleset megelőzése érdekében mindenkinek be kell tartani a Tűzvédelmi 

szabályzatban, illetve a Munkavédelmi szabályzatban foglaltakat. Minden tanév szeptemberében 

- szaggatott csengetéssel vagy kolompolással- tűzriadó próbát tartunk. A menekülési útvonalat 

jól láthatóan kell elhelyezni. 

• Rendkívüli esemény- pl. természeti csapás, üzemeltetési zavarok stb.-  esetén intézkedést az 

intézményvezető hozhat. Akadályoztatása estén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend 

szerint kell eljárni. Halasztást nem tűrő esetekben a közvetlen veszély elhárítására az azt észlelő 

alkalmazott köteles minden tőle telhetőt megtenni, amelyről beszámol az intézmény 

intézményvezetőjának. Ha az intézmény dolgozója bomba elhelyezését bejelentő 

telefonüzenetet vesz, akkor azt azonnal jelenti az intézmény intézményvezetőjának, vagy a 

legkönnyebben elérhető vezetőnek. Az értesített vezető a bejelentés valóságtartalmának 

vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 

• Bombariadó alkalmával az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Lehetőség esetén a 

bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. Az épület kiürítésének időtartamáról, 

a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést végző hatóság információit figyelembe véve az 

intézményvezető vagy intézkedéssel megbízott személy azonnal dönt. A bombariadóról, a 

hozott intézkedésekről az intézményvezető értesíti a fenntartót. 

20. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

A rendkívüli események esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza 

végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 
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A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár esetenként, az iskola 

takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli 

tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet 

tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Rendkívüli esemény esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben rendkívüli tárgy  elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 

rendkívüli tárgy elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az 

iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági-ügyintézőjének. Az értesített vezető vagy 

adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a riadót. 

 

A riadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével történik. Lehetőség 

esetén a riadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. 

 

Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő 

rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában 

– a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat 

sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és 

felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  

 

A riadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a riadó 

tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! 

 

Ha a riadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék arra, hogy a 

fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel 

kapcsolatban.  

 

A riadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A riadó által kiesett tanítási időt 

az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap 

elrendelésével.  

 

21. Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a 

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

érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezetői irodában, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a 

pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

22.  Az Szülői Szervezet véleményezési joga 

• Házirend 

• Munkaterv 

• SZMSZ 

• Pedagógiai program 

• Egyéb az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési javaslattevő joggal 

bír. 

 

 
 

23. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra 

kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás menete 
Az egyeztető eljárás célja: 

- a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,  
- a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása 

a sérelem orvoslása érdekében.  
A fegyelmi ügy lefolytatása előtt vizsgálni kell, hogy az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetősége nyitva 
áll-e, azaz az egyeztető eljárással egyetért-e: 

a) a sérelmet elszenvedő fél: 
- a nagykorú sérelmet elszenvedő fél,  
- a kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő.  

b) a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló: 
- a kötelességszegéssel gyanúsított nagykorú tanuló, és  
- a kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő. 

 
Az egyeztető eljárás lefolytatásának kérése 
A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú 
tanuló esetén, a szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. 
Ebben az értesítésben kell már tájékoztatni az érintetteket az egyeztető eljárást vezető személyre 
vonatkozó javaslatról, valamint arról, hogy a felek más személyt is javasolhatnak e feladatra. 
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A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül 
írásban jelentheti be – ha kéri – az egyeztető eljárás lefolytatását.  
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását 
elutasíthatja. 
 
Nincs helye egyeztető eljárásnak, tehát a fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha: 

- az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha 
- a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 
 
Feladat- és hatáskörök az egyezető eljárásban 
A fegyelmi jogkör gyakorlója: 

- felel az egyeztető eljárás lefolytatásáért,  
- javaslatot tesz az egyeztető eljárást vezető személyre. 

Az intézmény igazgatója: 
- biztosítja az egyeztető eljárás lebonyolításához szükséges technikai feltételeket, ezen belül 

különösen: 
- rendelkezésre bocsátja az egyeztetési eljáráshoz szükséges helyiséget, termet, 
- felkéri az egyeztető eljárást vezető személyt,  
- az adminisztrációs feladatokat ellátó intézményi dolgozók közreműködésével segíti az 

egyeztető eljárás adminisztrációs feladatait. 
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Az egyeztető személye 
Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, mind a 
kötelességszegő tanuló elfogad. E személyre a fegyelmi jogkör gyakorlója javaslatot tesz az 
érintetteknek, illetve kéri javaslatukat.  
Az egyeztető személyre vonatkozó javaslatot, illetve javaslattételi jogot a fegyelmi eljárásról szóló 
értesítésben már közölni kell az érintettekkel. A mindkét fél által elfogadott személyt az intézmény 
igazgatója, illetve az általa felhatalmazott személy kéri fel az egyeztető eljárás levezetésére. A felkérést 
az egyeztetési eljárás lefolytatása iránti kérelem beérkezését követő 5 napon belül meg kell tenni. Az 
egyeztető eljárást vezető személy írásban nyilatkozik arról, hogy a feladatot vállalja. 
 
Az egyeztető eljárás lefolytatása 
Az egyeztető eljárás során az egyeztető eljárást vezető személy: 

- megvizsgálja, áttekinti a rendelkezésre álló iratokat, bizonyítékokat, 
- külön-külön meghallgathatja az érintett feleket,  
- tárgyalást tarthat az érintett felek részvételével, 
- szükség esetén szakértőt vehet igénybe. 

Az egyeztető eljárást vezető személy írásban értesíti: 
- a sérelmet szenvedő felet, valamint 
- a kötelezettségszegő felet 

arról, ha az eljárásban meghallgatást, illetve tárgyalást kíván tartani. Az értesítésben meg kell adni az 
eljárási cselekmény pontos időpontját, helyét, tartalmát. Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy azt az 
érintettek a meghallgatás, tárgyalás előtt legalább 8 nappal előbb kézhez kapják. 
Az egyeztető eljárás során történő meghallgatásról, illetve tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az 
egyeztető eljárás lefolytatására az egyeztető eljárást vezető személy kijelölésétől számított 15 nap áll 
rendelkezésre. 
Az egyeztető eljárást vezető személy: 

- az eljárás során megállapíthatja, hogy a felek megállapodtak, illetve 
- legkésőbb az eljárási határidő lejártakor megállapíthatja, hogy a felek az egyeztető eljárásban 

nem állapodtak meg. 
 
Megállapodás az eljárás során 
Ha a felek külön-külön a meghallgatásukon, illetve együtt a tárgyaláson megállapodnak a sérelem 
orvoslásáról, a megállapodást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet az érintettek és az egyeztető 
eljárást vezető személy aláírják. 
 
A fegyelmi eljárás felfüggesztése 
Megállapodás esetén bármelyik fél kezdeményezheti a fegyelmi eljárás felfüggesztését. A 
kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

- az írásbeli megállapodást – mellékelve,  
- a kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy a sérelem orvoslásához szükséges időre a fegyelmi 

eljárás felfüggesztésre kerüljön.  
- a kezdeményező által a sérelem orvoslásához szükségesnek tartott időtartamot. 

 
 
 
A fegyelmi eljárás vezetője a kezdeményezés alapján a sérelem orvoslásához szükséges időtartamra, de 
legfeljebb 3 hónapra felfüggeszti az eljárást. Az eljárás felfüggesztéséről szóló döntését írásban megküldi 
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az érintetteknek. A döntésben tájékoztatja az érintetteket arról, hogy ha a felfüggesztés ideje alatt a 
sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 
folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  
 
A fegyelmi eljárás folytatása 
A fegyelmi eljárást, ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt, a sérelmet elszenvedő fél kéri, folytatni 
kell. Az eljárás lefolytatására a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor. 
 
A fegyelmi eljárás megszüntetése 
A fegyelmi eljárást – ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt nem kérték, és a felfüggesztés időtartama 
lejárt – meg kell szüntetni. Az eljárás megszüntetésére a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül 
sor. 
 
A megállapodás nyilvánossága 
Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik,  

- az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelesség-szegő tanuló 
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá  

- az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 
 
Oktatásügyi közvetítő 
Az egyeztető eljárásban igénybe lehet venni az oktatásügyi közvetítőt az R. 62. §-a alapján. 
 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q, 53-61.§. és köznevelési törvény 58-59§ szakaszában foglaltak 

alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

• A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik 

meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az 

esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás 

megindításának határnapja. 

• A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell 

tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a 

fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

• 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. 
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• 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 intézményvezetőjának, 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 

• 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. 

•  a tanuló tartózkodási helyét, ha nem a szülő lakcímén tartózkodik életvitelszerűen; 

• - a tanuló számára intézmény kijelölésének kérését; 

• - az iskola nevét, címét, ahol a tanuló jogviszonnyal rendelkezett; 

• - az intézménytípust, az évfolyamot, ahova járt; 

• - szakképzésben részt vevő tanuló esetén milyen szakmát tanult, illetve milyen orientációs 

képzésben vett részt; 

• - sajátos nevelési igényű tanuló esetében a sajátos nevelési igény tényét, az érvényes szakértői 

vélemény azon megállapításait, ami a tanuló elhelyezéséhez szükséges.  

•  

• A kérelemhez csatolni kell: 

• - a fegyelmi döntésről szóló határozat jegyzőkönyvét, amelyből megállapítható, hogy a fegyelmi 

határozat jogerőre emelkedett; 

• - a fegyelmi határozat elleni fellebbezés jogáról lemondó nyilatkozatot, melyet mindkét szülő 

aláírt (Külön élő, elvált szülők esetében az, akinek a bíróság a felügyeleti jogot ítélte.); 

• - sajátos nevelési igényű tanuló esetében az érvényes, a szakértői bizottság által kiállított 

szakvéleményt. 

•  

• Az illetékes kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni a tanköteles korú tanuló 

számára.  

•  

• A kormányhivatal határozatában feltünteti: 
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• - a tankötelezettség teljesítésére kijelölt intézményt, 

• - a határozat indoklását,  

• - a jogorvoslati lehetőséget. 

•  

• A kormányhivatal határozatát megküldi:  

• - a fegyelmi eljárást indító iskola igazgatójának; 

• - a tanuló számára kijelölt iskola igazgatójának; 

• - a szülő(k)nek/tanulónak; 

• - a tanuló lakóhelye szerint illetékes kerületi/járási hivatal hatósági osztályának, amely 

tankötelezettség teljesítését felügyeli. 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 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 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 intézményvezetője 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 
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• 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. 

• a fegyelmi határozatot a kihírdetést követő 7 napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett 

feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt 

vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

 

24. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje: 

 

(1) Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett iraton szereplő elektronikus 

aláírás érvényességét az iratkezelési szabályzatban meghatározott esetekben ellenőrizni, az ellenőrzés 

tényét és eredményét az iratkezelési szoftverben rögzíteni kell. 

(2) Amennyiben az elektronikus aláírás nem érvényes, abban az esetben az elektronikus iratot nem 

lehet az aláíróként megnevezett személyhez rendeltnek tekinteni, az iktatást ennek megfelelően 

módosítani kell. 

Az elektronikus iratot elektronikus adathordozón átvenni vagy elküldeni csak papíralapú kísérőlappal 

lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot mint iratot és mellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a 
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címzés adatai mellett fel kell tüntetni a számítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, 

fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni 

kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát. 

 

25. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer, Oktatási Hivatal (KIR, OH) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott 

fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény intézményvezetőja alkalmazhatja a 

dokumentumok hitelesítésére. 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, 

• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

26. Az intézményvezető leadott feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, 

munkaköri leírás minták 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből leadja az 

alábbiakat. 

 

• az  intézményvezető-helyettesek számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, 

• az intézményvezető-helyettesek és a gazdasági iroda vezető számára az órarend készítésével 

kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással 

kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 

• az intézményvezető-helyettesek számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos 

tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, 
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• az intézményvezető-helyettesek illetve az osztályfőnökök számára a gyermek-és ifjúságvédelmi munka 

irányítását, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek az intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálását. 

• a gazdasági-ügyintéző számára – a szóbeli egyeztetést követően – az élelmiszerszállítási feladatok. 

Munkaköri leírások. Lásd mellékletek. 

27. Mindazok a kérdések, amelyeket nem kell vagy nem lehet szabályozni. 

 

A pedagógiai program 

 

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

tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a 

Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 

• Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, 

továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

• Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, 

kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt 

tananyagot és követelményeket. 

• Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. 

• Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló 

magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – jogszabály 

keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének 

formáját. 

• a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,  

• a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök 

feladatait,  

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,  

• a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét. 

 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a 

fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 
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Az alapító okirat 

 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény 

nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, 

illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

Az éves munkaterv 

 

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

vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok 

megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési 

tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten 

kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az 

iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az 

informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény 

weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény vezetője 

 

A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- 

és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési 

kötelezettség megtartásával gyakorolja.  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 oktató munka 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, 

a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, a gazdaság-ügyintézőre átruházhatja.  
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Az intézmény vezetősége 

 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) 

középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A 

középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

• az intézményvezető,  

• az általános iskolai alsó tagozat intézményvezető-helyettes, 

• általános iskolai felső tagozat intézményvezető-helyettes, 

• középiskolai intézményvezető-helyettes 

• munkaközösség-vezetők 

 

 

Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az 

iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A 

diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető felelős azért, 

hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat 

képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét 

be kell szerezni. 

 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.  

 

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.  

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

• az alapító okirat 

• a szervezeti és működési szabályzat 



60 
 

• a pedagógiai program 

• a házirend 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 

Az intézmény munkarendje 

 

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. Ezért az intézményvezető vagy helyettesei közül legalább egyikük 7.00 és 16.00 óra 

között az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.  

 

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  

 

Az intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben végzik 

munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét 

első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó 

hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi 

napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a 

rendes munkaidő hossza legalább 6,4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 

 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak 

szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, fogadóórákat a 

munkatervnek megfelelő napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, 

legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait 

az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon 

kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy 

pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás 

kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 
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A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával vagy a 

gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához 

szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) neveléssel és oktatással lekötött munkaidő alatt ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

A neveléssel oktatással lekötött munkaidőben ellátott feladatok az alábbiak: 

 

a) a tanítási órák megtartása 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

előkészítők stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) könyvtárosi feladatok. 

 

A pedagógusok neveléssel és oktatással lekötött munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek 

számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való 

megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a neveléssel és oktatással lekötött munkaidő 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. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit 

kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe 

veszi. 

 

A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
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d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő 

feladatok) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) osztálykirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása 

  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

 

Az intézményen kívül ellátható 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. 
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Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

intézményvezető vagy az intézményvezetőhelyettes állapítja meg az intézmény 

órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény 

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény 

vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok, kérések figyelembe vételére. 

 

A pedagógus köteles 30 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, 

de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó 

pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit 

az intézményvezetőhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár 

biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a 

táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában. 

 

Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtól vagy az intézményvezetőhelyettestől kérhet 

engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő 

tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az 

intézményvezetőhelyettes engedélyezi. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint – 

szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra 

(foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint 

előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

 

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

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az 

intézményvezetőhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon 

előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  
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A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt neveléssel és 

oktatással lekötött munkaidőben és neveléssel és oktatással le nem kötött munkaidőben 

elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további 

feladatokból áll. 

 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve egyes iskolai 

programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban 

rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása a 

nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához elismert heti munkaidő-átalány 

felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető 

feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – 

ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

 

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő 

nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható.  

 

Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat 

az intézményvezető és az iskolatitkár közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az intézményvezető határozza meg. A napi 

munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető vagy az iskolatitkár szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 

Alkalmazottak, pedagógusok munkahelyre bevitt tárgyaiban keletkezett károk 

megtérítése. 

 (1) A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott 

kárt. 

(2) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 
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a) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és 

nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy 

b) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

 (3) A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, 

amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható. 

(4) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott, 

vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. 

(5) A bíróság a munkáltatót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól 

részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés 

teljesítésének következményeit értékeli. 

 (6) A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel 

bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató 

engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak 

szándékos károkozása esetén felel. 

 

A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

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 (intézményvezetői engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben 

kezdődik. A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület 

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási órák 

megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető tehet. A kötelező 

orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezetőhelyettes által előre engedélyezett időpontban és 

módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák 

(engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, rendkívüli esetben. 

Az iskolában a bibliaismereti óra kötelező tanórai foglalkozások része. 

Az óraközi szünetekben a pedagógusok ügyeletet tartanak.  

Az ügyeleti rend a következők szerint alakul: 

Ø Az ügyeletet tartó pedagógus 7-7,15-ig érkezik az iskolába, tanártársaival összehangoltan 

működik, és ez idő alatt szünetekben más tevékenységet nem folytat. 
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Ø Az 1-4. évfolyamon a tanuló kísérettel megbízott nevelő reggel 7 órától ügyeletet biztosít a 

korán érkező gyerekek számára és várja a buszmegállóban a bejáró tanulókat. Váltótársa a tanítás 

végén a gyerekeket kikíséri a buszhoz. 

Ø Az ebédlő rendjére étkezés közben az ebédeltető nevelő felügyel. 

Ø Az ügyelet a nevelőknek 14 órakor ér véget, a középiskolákban délután tanító nevelők ügyelnek 

a középiskolásokra tanrendnek megfelelően. 

 

 

Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha: 

 

a) az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 

b) az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga 

letételének lehetőségét, 

 

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület 

nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

 

e) átvételnél az iskola intézményvezetőja előírja, 

 

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Az a), b), c), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható 

tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött 

időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási intézményvezetőhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az 

intézményvezetőhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a 

vizsga idejét és helyét. 
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Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

 

Az intézmény a fenntartó által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási 

jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok 

előírásai szerint, az intézmény intézményvezetőjának vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a 

gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a fenntartó által jóváhagyott 

költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő 

kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat 

Nagyhalász Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény székhelyét képező épületet, a telket 

és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai 

eszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta az intézmény számára. Az intézmény által 

vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik. 

 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat az 

illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. Az 

intézmény intézményvezetőja a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a fenntartónak, 

az intézmény átmeneti szabad kapacitását az intézményvezető az alaptevékenység sérelme nélkül a 

fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.  

 

Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

 

A gazdasági szervezet feladatköre 

 

A köznevelési intézmény gazdasági működtetésére engedélyezett létszáma egy fő. 

 

Az intézménygazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdasági iroda vezető és a gazdasági 

ügyintéző látja el. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – 

személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások – 

vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének és a gazdasági iroda vezetőnek a döntése és a 

munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintéző érvényesítésre, 

szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosult. Az 

intézmény vezetője, az intézményvezetőhelyettesek és a gazdasági iroda vezetője kötelezettségvállalási 
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és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve 

aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, 

valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  

 

A gazdasági ügyintéző a gazdálkodással kapcsolatos szerződések, azok teljesítésének igazolása, a 

költségvetés végrehajtása ügyeiben az intézmény képviselőjeként járhat el.   

 

A konyha szervezeti egysége 

 

Az intézmény saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető, a 

hozzá tartozó szervezeti egység engedélyezett létszáma hat fő. A konyha szervezeti egységének feladata a 

tanulók, dolgozók és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása, a konyhai 

szolgáltatásunkat igénybe vevő más intézmények számára az étkezés biztosítása. Feladata továbbá az étlap 

összeállítása, a havi elszámolások lebonyolítása, az élelmiszer-szállítási szerződések előkészítése. 

 

Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg.  Az étkezési díjat – az étkezési nyersanyag-

norma alapul vételével – a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A Gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban meghatározott családok gyermekei a 

normatíva 50%-át fizetik. 

 

Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el a költségvetési szerv képviselőjeként: a konyha 

szervezeti egység munkájának szervezése, a szállítókkal történő kapcsolattartás, a szállított áru 

megrendelése és átvétele, a konyhai hulladék elszállításának megszervezése, a közegészségügyi feltételek 

biztosítása. 

 

A dohányzással kapcsolatos előírások 

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken 

tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és 

az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, 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. 
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Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A 

nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízása 

az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson 

való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak 

külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, 

aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok 

által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

  

Az intézmény nevelőtestülete  

 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 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 – oktatási 

intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában megkapják a 

munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az informatikát tanító pedagógusok 

munkájuk támogatására egy-egy laptopot kapnak az iskolában történő használatra. Az intézményvezető 

döntése szerint az informatikát kiemelkedő szinten hasznosító további pedagógusok is kaphatnak 

laptopot. Ezeket a számítógépeket az iskolában kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos 

munkáltatói engedéllyel – a laptopokat a pedagógusok otthonukban is használhatják. Nem szükséges 

engedély a tanári laptopok és más informatikai eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai programban szereplő 

rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban történő használatakor.  
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A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 

• tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

• félévi és év végi osztályozó konferencia, 

• tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

• nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

• rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos 

oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, megváltoztató 

rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az 

intézmény intézményvezetőja szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein 

jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, 

valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá. 

 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, 

értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldását 

osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 

osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 

szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak 

megtárgyalása céljából.  

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető 

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

 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető vagy helyettese vezeti. 

Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a 

nevelőtestület.  

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

érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 
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A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési joggal 

rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt 

kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést. 

 

A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a házirendben 

foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat 

rögzítünk az alábbiakban. 

 

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 (nagykorú tanuló esetében a tanuló) írásban 

kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető 

dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  

 

Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 
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Megyei versenyek előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt három tanítási napot 

fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az intézményvezető ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel 

módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre 

fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába 

jutott diákok a versenyek előtt öt napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű 

versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő 

bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak. 

 

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.  

 

Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása után 

– az intézményvezető dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt 

módon jár el. 

 

A középfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy 

intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az 

intézményvezetőhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt 

a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

 

A tanulói késések kezelési rendje 

 

A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő 

tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy 

kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hiányzását a 

pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan 

mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az intézményvezetőhelyettessel együtt jár el, 

szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  
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A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírásai 

szerint történik. 

 

Tanköteles tanuló esetében: 

• első igazolatlan óra után: a napló adatai révén a szülő értesítése  

• tízedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

• a tízedik igazolatlan óra után: a Kormányhivatal Szabálysértési Hatósága, Járási Gyámhivatal, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti szakellátásban nevelkedő tanuló esetén területi 

gyermekvédelmi szolgálat. 

• a harminc igazolatlan óra után: Kormányhivatal Szabálysértési Hatósága,  Gyermekjóléti 

Szolgálat, Gyermekjóléti szakellátásban nevelkedő tanuló esetén területi gyermekvédelmi 

szolgálat, a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

• az ötvenedik igazolatlan óra után: Kormányhivatal Oktatási Főosztály, Járási Gyámhivatal. 

 

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

következményeire.  

 

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai úton is ki kell 

küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.  

 

28. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény 

lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és 

időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A 

foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

• A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az intézményvezető egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az 

intézményvezető bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.  

 

• A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését és 

működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatékozik a kreatív tanulók 

aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló 

felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével. 
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• A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók 

intézményi, megyei, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést 

igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi 

munkaközösségek és az intézményvezetőhelyettes felelősek. 

 

• A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez 

való felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által megbízott pedagógus tartja.  

 

• Az iskola énekkara szakkörként működik, vezetője az intézményvezető által megbízott kórusvezető 

tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai, kistérségi és városi 

kulturális rendezvények színesítését is szolgálja.  

 

• A diákszínpad az iskola tanulói és szülői körében jelentkező széleskörű igényeket elégit ki működésével. 

Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biztosítása, produkciók készítése az iskola 

és a város különféle kulturális rendezvényeire. 

 

• A ISI Galériában havi gyakorisággal különböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül sor hivatásos és 

amatőr művészek, az iskola diákjainak vagy dolgozóinak alkotásaiból. Tevékenységének irányítása az 

intézményvezető által megbízott pedagógus feladata. 

 

• A zenei kultúra fejlesztése érdekében a tanuló számára évi három alkalommal a tanítási időben egy órás 

időtartamú hangverseny-látogatást szervezünk.  Minden osztályt egy-egy szaktanár, illetve az 

osztályfőnök elkísér a hangversenyre. 

 
• Színház-látogatás. 

 

• Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, 

megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az 

Európai Unió országairól és oktatási intézményekről. Külföldi utazások az intézményvezető engedélyével és 

pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 

 

• A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése 

és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának 

kérdéseit intézményvezetői utasításban kell szabályozni. 
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29. Felnőttoktatás intézményünkben nincs. 

 

30. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges 

feltételek  

 

A diákönkormányzat a vezetőjén, illetve a DÖK segítő tanáron keresztül tart kapcsolatot az 

iskolavezetéssel, az osztályfőnöki munkaközösségen keresztül az osztályfőnökkel. A hatáskörileg 

illetékes intézményvezetőhelyettes tanévenként két alkalommal (a tanév indításakor, illetve a második 

félév során) köteles részt venni a Diákközgyűlés értekezletein. 

A diákönkormányzat vezetőjének külön joga, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő 

esetekben az iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze. 

A diákönkormányzat ülésein a DÖK segítő tanár rendszeresen részt vesz. 

A hatáskörileg illetékes iskolavezetők kötelesek megjelenni a diákönkormányzat értekezletein, ha 

azokon napirendi pontként megvitatják az iskolai tevékenység általuk irányított és ellenőrzött 

részterületeit. 

A Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása az iskolai és a DÖK között 

létrejött Együttműködési Megállapodás szerint történik.  

Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei 

Az osztályközösségek elsősorban az osztályfőnökök közreműködésével tartják a kapcsolatot az 

osztályban tanító tanárok közösségével, a munkaközösségekkel és a nevelőtestülettel. 

Az évente megrendezésre kerülő Diákközgyűlés alkalmat ad a pedagógusok közösségével való 

kapcsolatteremtésre, a tanulókat leginkább érdeklő kérdések, gondok megbeszélésére. 

A diáknap is lehetőséget teremt a diákok és a tanárok meghatározott csoportjainak 

kapcsolatteremtésére.  

A pedagógusok közösségeinek egyes megbeszéléseire, ha a téma úgy kívánja, meghívhatók a 

diákönkormányzat vagy más diákközösség képviselői. 

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az 

intézményvezetőhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 
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31. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és 

rendje 

Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolatért a sportkör vezetője és a szakos 

intézményvezetőhelyettes felelős.  

Iskolai Sportkör 

 

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve, 

amelyet az iskola intézményvezetőja a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok 

megoldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges erőforrásokat és a 

megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke a tanév végén beszámol a sportkör 

tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése beemel a tanévről szóló 

beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a diáksportkör vezetőjével napi operatív 

kapcsolatot tart az intézmény vezetője.  

A mindennapos testnevelés szervezése 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk 1.-6. évfolyamon 3óra testnevelés és 2óra tánc és 

mozgás,7.-8. évfolyamon  heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből minden órát az órarendbe iktatva 

osztálykeretben szervezünk.  

 

32. A kapcsolattártás formái és rendje a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel. 

Az iskola partnereivel való kapcsolattartás formái 

A gyakorlati képzést folytatókat, szervezőket be kell avatni minden olyan intézményi döntés 

előkészítésbe, mely érinti a gyakorlati képzést. Ennek érdekében a gyakorlati képzés 

folytatójának, szervezőjének képviselőjét meg kell hívni azokra az értekezletekre, melyeken 

szóba kerülnek a gyakorlati képzés olyan vetületei: 

• melyre érdemi rálátása a gyakorlati képzést folytatóknak, szervezőknek van, 

•  melyek hatással lehetnek az eddig végzett tevékenységre. 

•  Napi kapcsolattartás a kommunikációs eszközök segítségével (telefon, e-mail, levél). 

• Személyes megkeresés az érintettek között (az iskolában vagy a képzőhelyen). 

• Értékeljük és elismerjük a képzőhelyek szakmai képzésben kifejtett munkáját. 

• Segítjük a képzőhely és a szülők közötti kommunikációt. 

• Figyelemmel kísérjük a szakképzéssel kapcsolatos pályázati lehetőségeket, és informáljuk 

a képzőhelyeket a lehetőségekről. 
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•  Együttműködés a gyakorlati képzés belső szakmai ellenőrzésében. 

• A gyakorlati képzést folytató és szervező jogosult az intézmény számára: javaslatokat 

tenni az általa folytatott tevékenységgel kapcsolatban, véleményezni az iskola olyan 

tevékenységét, mely hatással van a gyakorlati képzésre. 

• Iskolánkban az iskolavezetésen kívül, a szakmai munkaközösségek vezetői és tagjai, 

valamint az osztályfőnökök jogosultak meghatározott szintű kapcsolattartásra a 

képzőhelyekkel a Szervezeti és működési szabályzat vonatkozó rendelkezéseiben olvasható. 

• A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja a Szervezeti és működési szabályzatban 

megtalálható. 

 

33. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése. 

 

A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen 

környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát 

dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: 

fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban 

dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és 

szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az 

ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola 

számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 

 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. 

osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni 

és adminisztrálni. 

 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki 

nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 
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nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az intézményvezető által megbízott 

munkavédelmi felelős végzi. 

Az egészséges táplálkozás 

 

 (1) A nevelési-oktatási intézményben biztosított közétkeztetés élelmiszer-alapanyagainak beszerzését 

az élelmezésvezető lehetőség szerint összehangolja a helyi élelmiszeralapanyag-termeléssel és - 

előállítással. 

(2) Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője amennyiben megállapodást kíván kötni az intézményben 

üzemelő élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére, döntéséhez beszerzi az iskola-

egészségügyi szolgálat szakvéleményét. Az iskola-egészségügyi szolgálat abban a kérdésben foglal állást, 

hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak, továbbá hogy 

tartalmaz-e olyan terméket, amely alkalmas lehet a tanuló figyelmének, magatartásának olyan mértékű 

befolyásolására, hogy azzal megzavarja az nevelési-oktatási intézmény rendjét, vagy rontsa a nevelő-

oktató munka hatékonyságát. 

(3) A nevelési-oktatási intézmény vezetője nem köthet megállapodást, ha az iskola-egészségügyi 

szolgálat szakvéleménye szerint az árukínálat nem felel meg. 

 (4) Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áruautomata 

működtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője beszerzi a fenntartó, az iskolai szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat 

egyetértését.  

 

34. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e a mellékletben található 

33.  Az iskola adtakezelését és az iskolában kezelt adatok védelméről az SZMSZ 
mellékleteként adatkezelési és –védelmi szabályzatot tart hatályban.  

35. Az intézmény területén tartózkodó szülők, valamint az intézménnyel kapcsolatban 

nem álló személyek magatartása. 

 

Külső látogatók az iskolában folyó oktató-nevelő munkát nem zavarhatják. A szülők 

gyermekeiket a kapuig kísérhetik, és tanítás után ugyanott várhatják meg. Ügyintézés miatt az 

iskolai titkárság 7,45 és 12,00 között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső 

személyeket. Az iskolába érkező külső személyeknek az iskolatitkárnál be kell jelenteniük 

jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek. 
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A tornatermet bérleti szerződés alapján igénybevevőknek a foglalkozást követően el kell 

hagyni az épületet. A használat rendjét a bérbeadási szerződés tartalmazza. 

 

36. Iskolánkban ISKOLASZÉK működik. 

 

37. A közös igazgatású köznevelési intézmény a szakképzési centrum és az általános 

művelősédis központ 

Nem releváns 
 

38. Iskolai könyvtár SZMSZ-e a mellékletben található 

39. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e megtekinthető az iskola honlapján, az iskolai 

könyvtárban, intézményvezetői irodában. 

40. Intézmény vezetőinek, pedagógusainak, más alkalmazottainak feladatai tanuló és 

gyermek balesetek megelőzésében és a baleset esetén. (lásd a védő óvó előírások 

fejezetet) 



Mellékletek 

 

Munkaköri leírás 

 

 
Intézményvezető-helyettes  

munkaköri leírása 
 

 
Munkakör megnevezése: Intézményvezető-helyettes 
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető 
A munkaidő tanítással lekötött része: 4 óra 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető  
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
• nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
• pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó munkakörök 

 
 
A munkakör célja: 

- A köznevelési törvény szerint az iskola vezetési feladatok ellátásában való aktív 
közreműködés.  

- Pénzügyi gazdálkodási feladatok koordinálása.  
- Szabályzatok törvényi változásoknak megfelelő aktualizálása.  
- Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, koordinálása 

 
Helyettesítés rendje: 

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
• intézményvezető-helyettes, pedagógus és szakvizsgázott pedagógus 

munkakörök. 
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

• a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-
e tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés f) 
pontja szerint. 

 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
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- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
 
 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
           4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
Az általános igazgatóhelyettes a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, 
illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja 
el. 

- az intézményvezető utasításai, rendelkezései szerint,  
- személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – 

vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő 
utasítással látja el. 

 
 

A munkakör tartalma 
 

Vezetési feladatok 
I. Általános vezetési feladatok 

 
Működési feltételek: 

- Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek 
megteremtésében, ezért folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy rendelkezésre álljanak 
a jogszabályban előírt aktuális szabályozások. 

- Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. 
 

Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 
- Az intézmény alapító okiratában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben 

észrevételt tesz az intézményvezetőnél. 
A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  

- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében. 
- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

Házirenddel kapcsolatos feladatok  
- Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 
- Közreműködik a házirend 

• nyilvánosságában, és 
• ellátottak részére történő átadásában. 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok  
- Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény minőségpolitikájának főbb irányaira, javaslatait 

továbbítja az intézményvezető felé. 
- Közreműködik az intézményi önértékelési terv elkészítésében. 
- Közreműködik a hosszú- és rövidtávú stratégiai program végrehajtásában. 

Adat nyilvántartás, kezelés 
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- Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, 
ennek érdekében közreműködik 

• az alkalmazottak személyi adatai, 
• a tanulók személyi adatai, valamint 
• a közérdekű adatok 

- kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 
- Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  
- Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program nyilvánosságra 

hozatalában. 
- Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

 
Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

- Az intézményvezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési 
rend szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Továbbképzés, képzés 
- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 
- Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget 
észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az intézményvezetőnek, ha a 
gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja. 

Esélyegyenlőség 
- Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 

kidolgozásában és végrehajtásában. 
- Segíti az intézményvezetőt oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség 

érvényesítésében. 
Munkaidő nyilvántartás 
Közreműködik abban, hogy 

- a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást,  
- elkészüljön a feladatellátási terv. 

 
 

Intézményegységek vezetésével kapcsolatos feladatok 
Legfelsőbb irányítás 

- Közreműködik abban, hogy az intézményegységek összehangoltan, egy intézményként 
működjenek. 

- Segíti az intézményvezetőt az intézményegységek tevékenységének, szakmai 
munkájának irányításában. 

- Az általános iskola 1-4. osztályában zajló nevelő-oktató munkát koordinálja. 
- Az alsó tagozat működésével kapcsolatos adminisztrációt ellenőrzi. 
- Az alsó tagozaton tanító pedagógus hiányzása esetén gondoskodik annak 

helyettsítéséről. (Áttanítás esetén, ......... és .......... igazgatóhelyettesekkel 
együttműködve). 

- Ellenőrzi az alsó tagozatos tanulók hiányzásainak adminisztrációját. 
- Segítséget nyújt az intézményvezetőnek a technikai dolgozók munkájának 

koordinálásában, ellenőrzésében, valamennyi telephelyen. 
- Mivel a felső tagozat 5. évfolyama az alsó tagozat épületében került elhelyezésre, 

ebédeltetésig szükség szerint segíti az ügyletesek munkáját. 
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Az intézmény köznevelési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 
 
Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok  

- Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 
- Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 
- Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt 

vesz a nevelési év rendjének meghatározásában. 
- A munkaterv elkészítése során kikéri az iskolaszék, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményét. 
Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel 
kapcsolatos feladatok 

- Segíti a nevelőtestület vezetését. 
-    Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 

vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtásának ellenőrzésében. 
- Támogatja az intézményvezető nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző 

tevékenységét. 
- Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 
- Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

 
Döntési, együttműködési feladatok 

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban. 
- Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában. 
- Együttműködik a(z) 

• iskolaszékkel,  
• munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,  
• gyermekszervezettel, 
• szülői szervezetekkel. 

- Együttműködik a kormányhivatallal, gyermekjóléti szolgálattal,  pedagógiai 
szakszolgálattal, iskola orvossal, védőnői szolgálattal 

- Kapcsolattartás az egyházak képviselőivel 
 
Az iskolai oktatás megszervezése  

- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
- Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.  
- Támogatja az intézményvezető azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 

folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti szabadsága ne sérüljön. 
- megszervezi és irányítja az intézményi vizsgákat, felvételi eljárásokat; e körben 

különösen 
• dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő 

ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 
• írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a 

helyettesítésről, 
• ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását; 
• minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát 

szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni 
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Szakmai ellenőrzés 

- A pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése, megszervezése. 
- Pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az 

intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája 
színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 
 

Egyéb feladatok 
- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 
- Segíti az intézményvezető gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 
- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 
- Koordinálja a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való 
értesítési feladatokat. 

- Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
- Tantrágyfelosztás készítése 
- Órarend készítése 
- Tanügyi nyilvántartások felügyelete 
- Helyettesítések beosztása, adminisztrálása 
- Baleseti jegyzőkönyvek készítésének ellenőrzése 
- A  felvételi eljárás eljárás lebonyolítása, ellenőrzése 
- Az iskola népszerűsítése 
- Weblap, facebook aktualizása 
- Leltározási ütemtervnek megfelelően elkészíti az intézmény leltárját 
- Az iskolatitkár közreműködésével a KIR rendszert naprakészen tartja 

 
Speciális nevelési/oktatási feladatok 

- Közreműködik a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai oktatásának 
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek 
biztosításában. 

- Koordinálja az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési 
feladatokat. 

- Megszervezi az országos méréseket 
- Felügyeli az infromációáramlást 
- Közreműködik az iskolaszék munkájában 

 
Az intézmény működtetése 

- Segíti az intézményvezetőt az intézmény költségvetési gazdálkodása során a 
működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában. 

- Támogatja az intézményvezetőt az intézmény takarékos gazdálkodásában. 
 
Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok 

- Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában. 
- Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. 
- Közreműködik a beszámolási tevékenységben. 

 
A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási 
feladatok  
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- Segíti az intézményvezető az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos 
adatszolgáltatási feladatainak ellátását. 

- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az intézményvezetőtől kért információk 
biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában. 
 

A pénzügyi-számviteli szabályozottsággal kapcsolatos feladatok  
- Közreműködik az intézményre vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok 

elkészíttetésében, különösen a következők vonatkozásában: 
- számviteli politika a kapcsolódó szabályzatokkal (számviteli rend), 
- számlarend. 
-  

Költségvetési, ellenőrzési feladatok 
- Segíti az intézményvezető az intézmény FEUVE rendszerének kialakítási, működtetési, 

fejlesztési feladatait. 

- Segíti az intézmény Belső ellenőrzési kézikönyvének elkészítését, közreműködik az 
évenkénti felülvizsgálatában. 

- Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában. 
 
 

Általános szakmai feladatok 
(tanítóként) 

 
 
Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

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

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 
részesülhessenek gyermekeik. 
 

Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatala során. 
 
 

 
Részletes szakmai feladatok 

 
Nevelési-oktatási feladatok 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és 

támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az 
intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
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- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan 
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel 
a további tanulásra. 

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

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

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 
tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a vallási, a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 
tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.  

- A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 
- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojális, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanítóként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek 
keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
- Segíti a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel 

neki.  
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- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 
változtatja.  

 
A tanulók értékelése 

- Irányítja és tárgyilagosan értékeli a tanulók tevékenységét. 
-  

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői 

és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 
tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 

(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
 
 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
 
A tanítói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

- A tanító rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, 
törekszik idegennyelvi-tudásra. 

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 
erkölcsi normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 
Közösségi feladatokat vállal. 

- Tevékenysége során példát mutat. 
 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény önértékelési programját, különösen a megfogalmazott 

minőségpolitikát és minőségcélokat. 
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- Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, 
javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 

 
 
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 

a munka díjazása szempontjából 
 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 
• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 
• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
 

 
A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 
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A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 
 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
 

 

Intézményvezető-helyettes  
munkaköri leírása 

 
 

Munkakör megnevezése: Intézményvezető-helyettes 
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető 
A munkaidő tanítással lekötött része: 4 óra 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető  
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
• nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
• pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó munkakörök 

 
 
A munkakör célja: 

- A köznevelési törvény szerint az iskola vezetési feladatok ellátásában való aktív 
közreműködés.  

- Pénzügyi gazdálkodási feladatok koordinálása.  
- Szabályzatok törvényi változásoknak megfelelő aktualizálása.  
- Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, koordinálása 

 
Helyettesítés rendje: 
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- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
• intézményvezető-helyettes, pedagógus és szakvizsgázott pedagógus 

munkakörök. 
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

• a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-
e tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés f) 
pontja szerint. 

 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
 
 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
           4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
Az általános igazgatóhelyettes a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, 
illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja 
el. 

- az intézményvezető utasításai, rendelkezései szerint,  
- személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – 

vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő 
utasítással látja el. 

 
 

A munkakör tartalma 
 

Vezetési feladatok 
I. Általános vezetési feladatok 

 
Működési feltételek: 

- Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek 
megteremtésében, ezért folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy rendelkezésre álljanak 
a jogszabályban előírt aktuális szabályozások. 

- Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. 
 

Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 
- Az intézmény alapító okiratában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben 

észrevételt tesz az intézményvezetőnél. 
A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  
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- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében. 
- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

Házirenddel kapcsolatos feladatok  
- Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 
- Közreműködik a házirend 

• nyilvánosságában, és 
• ellátottak részére történő átadásában. 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok  
- Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény minőségpolitikájának főbb irányaira, javaslatait 

továbbítja az intézményvezető felé. 
- Közreműködik az intézményi önértékelési terv elkészítésében. 
- Közreműködik a hosszú- és rövidtávú stratégiai program végrehajtásában. 

Adat nyilvántartás, kezelés 
- Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, 

ennek érdekében közreműködik 
• az alkalmazottak személyi adatai, 
• a tanulók személyi adatai, valamint 
• a közérdekű adatok 

- kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 
- Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  
- Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program nyilvánosságra 

hozatalában. 
- Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

 
Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

- Az intézményvezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési 
rend szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Továbbképzés, képzés 
- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 
- Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget 
észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az intézményvezetőnek, ha a 
gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja. 

Esélyegyenlőség 
- Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 

kidolgozásában és végrehajtásában. 
- Segíti az intézményvezetőt oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség 

érvényesítésében. 
Munkaidő nyilvántartás 
Közreműködik abban, hogy 

- a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást,  
- elkészüljön a feladatellátási terv. 

 
 

Intézményegységek vezetésével kapcsolatos feladatok 
Legfelsőbb irányítás 
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- Közreműködik abban, hogy az intézményegységek összehangoltan, egy intézményként 
működjenek. 

- Segíti az intézményvezetőt az intézményegységek tevékenységének, szakmai 
munkájának irányításában. 

- Az általános iskola 5-8. osztályában zajló nevelő-oktató munkát koordinálja. 
- A felső tagozat működésével kapcsolatos adminisztrációt ellenőrzi. 
- A felső tagozaton tanító pedagógus hiányzása esetén gondoskodik annak 

helyettsítéséről. (Áttanítás esetén, ....... és ........ igazgatóhelyettesekkel együttműködve). 
- Ellenőrzi a felső tagozatos tanulók hiányzásainak adminisztrációját. 
- Elvégzi az elektronikus napló használatához szükséges előkészítő munkálatokat. Segíti 

és koordinálja az elektronikus adminisztrációs munkát. 
  

 
Az intézmény köznevelési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 
Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok  

- Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 
- Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 
- Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt 

vesz a nevelési év rendjének meghatározásában. 
- A munkaterv elkészítése során kikéri az iskolaszék, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményét. 
Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel 
kapcsolatos feladatok 

- Segíti a nevelőtestület vezetését. 
-    Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 

vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtásának ellenőrzésében. 
- Támogatja az intézményvezető nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző 

tevékenységét. 
- Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 
- Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

 
Döntési, együttműködési feladatok 

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban. 
- Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában. 
- Együttműködik a(z) 

• iskolaszékkel,  
• munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,  
• gyermekszervezettel, 
• szülői szervezetekkel. 

- Együttműködik a kormányhivatallal, gyermekjóléti szolgálattal,  pedagógiai 
szakszolgálattal, iskola orvossal, védőnői szolgálattal 

- Kapcsolattartás az egyházak képviselőivel 
 
Az iskolai oktatás megszervezése  

- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
- Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.  
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- Támogatja az intézményvezető azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 
folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti szabadsága ne sérüljön. 

- megszervezi és irányítja az intézményi vizsgákat, felvételi eljárásokat; e körben 
különösen 
• dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő 

ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 
• írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a 

helyettesítésről, 
• ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását; 
• minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát 

szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni 
 

Szakmai ellenőrzés 
- A pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése, megszervezése. 
- Pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az 

intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája 
színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 
 

Egyéb feladatok 
- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 
- Segíti az intézményvezető gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 
- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 
- Koordinálja a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való 
értesítési feladatokat. 

- Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
- Tantrágyfelosztás készítése 
- Órarend készítése 
- Tanügyi nyilvántartások felügyelete 
- Helyettesítések beosztása, adminisztrálása 
- Baleseti jegyzőkönyvek készítésének ellenőrzése 
- A  felvételi eljárás eljárás lebonyolítása, ellenőrzése 
- Az iskola népszerűsítése 
- Weblap, facebook aktualizása 
- Leltározási ütemtervnek megfelelően elkészíti az intézmény leltárját 
- Az iskolatitkár közreműködésével a KIR rendszert naprakészen tartja 

 
Speciális nevelési/oktatási feladatok 

- Közreműködik a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai oktatásának 
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek 
biztosításában. 

- Koordinálja az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési 
feladatokat. 

- Megszervezi az országos méréseket 
- Felügyeli az infromációáramlást 
- Közreműködik az iskolaszék munkájában 

 
Az intézmény működtetése 
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- Segíti az intézményvezetőt az intézmény költségvetési gazdálkodása során a 
működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában. 

- Támogatja az intézményvezetőt az intézmény takarékos gazdálkodásában. 
 
Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok 

- Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában. 
- Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. 
- Közreműködik a beszámolási tevékenységben. 

 
A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási 
feladatok  

- Segíti az intézményvezető az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos 
adatszolgáltatási feladatainak ellátását. 

- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az intézményvezetőtől kért információk 
biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában. 
 

A pénzügyi-számviteli szabályozottsággal kapcsolatos feladatok  
- Közreműködik az intézményre vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok 

elkészíttetésében, különösen a következők vonatkozásában: 
- számviteli politika a kapcsolódó szabályzatokkal (számviteli rend), 
- számlarend. 
-  

Költségvetési, ellenőrzési feladatok 
- Segíti az intézményvezető az intézmény FEUVE rendszerének kialakítási, működtetési, 

fejlesztési feladatait. 

- Segíti az intézmény Belső ellenőrzési kézikönyvének elkészítését, közreműködik az 
évenkénti felülvizsgálatában. 

- Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában. 
 
 

Általános szakmai feladatok 
(tanárként) 

 
 
Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

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

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 
részesülhessenek gyermekeik. 
 

Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatala során. 
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Részletes szakmai feladatok 
 
Nevelési-oktatási feladatok 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és 

támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az 
intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan 
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel 
a további tanulásra. 

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

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

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 
tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a vallási, a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 
tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.  

- A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 
- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojális, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek 
keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
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- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 
együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

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

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
- Segíti a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel 

neki.  
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 

változtatja.  
 
A tanulók értékelése 

- Irányítja és tárgyilagosan értékeli a tanulók tevékenységét. 
-  

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői 

és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 
tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 

(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
 
 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
 
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

- A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, 
törekszik idegennyelvi-tudásra. 
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- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 
erkölcsi normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 
Közösségi feladatokat vállal. 

- Tevékenysége során példát mutat. 
 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény önértékelési programját, különösen a megfogalmazott 

minőségpolitikát és minőségcélokat. 
- Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, 

javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 
 
 
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 

a munka díjazása szempontjából 
 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 
• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 
• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 
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Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 
• Kizárólag külön megállapodás esetén 

 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 

3. pld. irattár 
 

Intézményvezető-helyettes  
munkaköri leírása 

 
 

Munkakör megnevezése: Intézményvezető-helyettes 
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető 
A munkaidő tanítással lekötött része: 4 óra 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető  
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
• nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
• pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó munkakörök 

 
 
A munkakör célja: 
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- A köznevelési törvény szerint az iskola vezetési feladatok ellátásában való aktív 
közreműködés.  

- Pénzügyi gazdálkodási feladatok koordinálása.  
- Szabályzatok törvényi változásoknak megfelelő aktualizálása.  
- Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, koordinálása 

 
Helyettesítés rendje: 

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
• intézményvezető-helyettes, pedagógus és szakvizsgázott pedagógus 

munkakörök. 
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

• a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-
e tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés f) 
pontja szerint. 

 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
 
 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
           4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
Az általános igazgatóhelyettes a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, 
illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja 
el. 

- az intézményvezető utasításai, rendelkezései szerint,  
- személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – 

vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő 
utasítással látja el. 

 
 

A munkakör tartalma 
 

Vezetési feladatok 
I. Általános vezetési feladatok 

 
Működési feltételek: 



100 
 

- Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek 
megteremtésében, ezért folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy rendelkezésre álljanak 
a jogszabályban előírt aktuális szabályozások. 

- Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. 
 

Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 
- Az intézmény alapító okiratában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben 

észrevételt tesz az intézményvezetőnél. 
A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  

- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében. 
- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

Házirenddel kapcsolatos feladatok  
- Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 
- Közreműködik a házirend 

• nyilvánosságában, és 
• ellátottak részére történő átadásában. 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok  
- Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény minőségpolitikájának főbb irányaira, javaslatait 

továbbítja az intézményvezető felé. 
- Közreműködik az intézményi önértékelési terv elkészítésében. 
- Közreműködik a hosszú- és rövidtávú stratégiai program végrehajtásában. 

Adat nyilvántartás, kezelés 
- Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, 

ennek érdekében közreműködik 
• az alkalmazottak személyi adatai, 
• a tanulók személyi adatai, valamint 
• a közérdekű adatok 

- kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 
- Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  
- Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program nyilvánosságra 

hozatalában. 
- Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

 
Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

- Az intézményvezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési 
rend szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Továbbképzés, képzés 
- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 
- Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget 
észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az intézményvezetőnek, ha a 
gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja. 

Esélyegyenlőség 
- Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 

kidolgozásában és végrehajtásában. 
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- Segíti az intézményvezetőt oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség 
érvényesítésében. 

Munkaidő nyilvántartás 
Közreműködik abban, hogy 

- a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást,  
- elkészüljön a feladatellátási terv. 

 
 

Intézményegységek vezetésével kapcsolatos feladatok 
Legfelsőbb irányítás 

- Közreműködik abban, hogy az intézményegységek összehangoltan, egy intézményként 
működjenek. 

- Segíti az intézményvezetőt az intézményegységek tevékenységének, szakmai 
munkájának irányításában. 

- A középiskolai (gimnáziumi, gépipari, élelmiszeripari) osztályokban zajló nevelő-oktató 
munkát koordinálja, szorosan együttműködik a gyakorlati helyekkel, valamint a 
gyakorlati és elméleti szakoktatókkal, az iparkamarával és agrárkamarával. 

- Elkészíti az iparkamara és agrárkamara számára a jelentéseket. 
- A középiskola működésével kapcsolatos adminisztrációt ellenőrzi. 
- A középiskolai osztályokban tanító pedagógus vagy szakoktató hiányzása esetén 

gondoskodik annak helyettsítéséről. (Áttanítás esetén, ......... és ............ 
igazgatóhelyettesekkel együttműködve). 

- Ellenőrzi a középiskolás tanulók hiányzásainak adminisztrációját. 
  

 
Az intézmény köznevelési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 
Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok  

- Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 
- Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 
- Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt 

vesz a nevelési év rendjének meghatározásában. 
- A munkaterv elkészítése során kikéri az iskolaszék, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményét. 
Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel 
kapcsolatos feladatok 

- Segíti a nevelőtestület vezetését. 
-    Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 

vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtásának ellenőrzésében. 
- Támogatja az intézményvezető nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző 

tevékenységét. 
- Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 
- Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

 
Döntési, együttműködési feladatok 

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban. 
- Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában. 
- Együttműködik a(z) 
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• iskolaszékkel,  
• munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,  
• gyermekszervezettel, 
• szülői szervezetekkel. 

- Együttműködik a kormányhivatallal, gyermekjóléti szolgálattal,  pedagógiai 
szakszolgálattal, iskola orvossal, védőnői szolgálattal 

- Kapcsolattartás az egyházak képviselőivel 
 
Az iskolai oktatás megszervezése  

- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
- Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.  
- Támogatja az intézményvezető azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 

folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti szabadsága ne sérüljön. 
- megszervezi és irányítja az intézményi vizsgákat, felvételi eljárásokat; e körben 

különösen 
• dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő 

ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 
• írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a 

helyettesítésről, 
• ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását; 
• minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát 

szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni 
 

Szakmai ellenőrzés 
- A pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése, megszervezése. 
- Pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az 

intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája 
színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 
 

 
Egyéb feladatok 

- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 
megszervezésében. 

- Segíti az intézményvezető gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 
- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 
- Koordinálja a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való 
értesítési feladatokat. 

- Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
- Tantrágyfelosztás készítése 
- Órarend készítése 
- Tanügyi nyilvántartások felügyelete 
- Helyettesítések beosztása, adminisztrálása 
- Baleseti jegyzőkönyvek készítésének ellenőrzése 
- A  felvételi eljárás eljárás lebonyolítása, ellenőrzése 
- Az iskola népszerűsítése 
- Weblap, facebook aktualizása 
- Leltározási ütemtervnek megfelelően elkészíti az intézmény leltárját 
- Az iskolatitkár közreműködésével a KIR rendszert naprakészen tartja 
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Speciális nevelési/oktatási feladatok 

- Közreműködik a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai oktatásának 
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek 
biztosításában. 

- Koordinálja az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó 
vezetési feladatokat. 

- Megszervezi az országos méréseket 
- Felügyeli az infromációáramlást 
- Közreműködik az iskolaszék munkájában 

 
Az intézmény működtetése 

- Segíti az intézményvezetőt az intézmény költségvetési gazdálkodása során a 
működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában. 

- Támogatja az intézményvezetőt az intézmény takarékos gazdálkodásában. 
 
Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok 

- Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában. 
- Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. 
- Közreműködik a beszámolási tevékenységben. 

 
A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási 
feladatok  

- Segíti az intézményvezető az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos 
adatszolgáltatási feladatainak ellátását. 

- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az intézményvezetőtől kért információk 
biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában. 
 

A pénzügyi-számviteli szabályozottsággal kapcsolatos feladatok  
- Közreműködik az intézményre vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok 

elkészíttetésében, különösen a következők vonatkozásában: 
- számviteli politika a kapcsolódó szabályzatokkal (számviteli rend), 
- számlarend. 
-  

Költségvetési, ellenőrzési feladatok 
- Segíti az intézményvezető az intézmény FEUVE rendszerének kialakítási, működtetési, 

fejlesztési feladatait. 

- Segíti az intézmény Belső ellenőrzési kézikönyvének elkészítését, közreműködik az 
évenkénti felülvizsgálatában. 

- Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában. 
 
 

Általános szakmai feladatok 
(tanárként) 

 
 
Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 
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- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a 
tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során. 

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 
részesülhessenek gyermekeik. 
 

Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatala során. 
 
 

 
Részletes szakmai feladatok 

 
Nevelési-oktatási feladatok 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és 

támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az 
intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan 
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel 
a további tanulásra. 

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

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

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 
tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a vallási, a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 
tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.  

- A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 
- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojális, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek 
keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről,  
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- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
- Segíti a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel 

neki.  
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 

változtatja.  
 
A tanulók értékelése 

- Irányítja és tárgyilagosan értékeli a tanulók tevékenységét. 
-  

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői 

és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 
tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
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- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 
(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
 
 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
 
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

- A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, 
törekszik idegennyelvi-tudásra. 

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 
erkölcsi normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 
Közösségi feladatokat vállal. 

- Tevékenysége során példát mutat. 
 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény önértékelési programját, különösen a megfogalmazott 

minőségpolitikát és minőségcélokat. 
- Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, 

javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 
 
 
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 

a munka díjazása szempontjából 
 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
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• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 
lebonyolítása) 

• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 
lebonyolítása,) 

• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
 

 
A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 

 

 
 
 
 

Munkaköri leírás 
 tanár 
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Munkakör megnevezése: tanár  
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek  
A munkaidő tanítással lekötött része: 26+6 óra 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető,  
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
 

 

Általános szakmai feladatok 
(tanárként) 

 
 
Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

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

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 
részesülhessenek gyermekeik. 
 

Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
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-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 
intézkedései meghozatala során. 

 
 

 
Részletes szakmai feladatok 

 
Nevelési-oktatási feladatok 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és 

támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az 
intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan 
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel 
a további tanulásra. 

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

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

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 
tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a vallási, a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 
tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.  

- A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 
- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojális, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek 
keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 
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- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
- Segíti a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel 

neki.  
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 

változtatja.  
 
A tanulók értékelése 

- Irányítja és tárgyilagosan értékeli a tanulók tevékenységét. 
-  

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői 

és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 
tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 

(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
 
 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
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A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 
- A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, 

törekszik idegennyelvi-tudásra. 
- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 

erkölcsi normákat. 
- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 

Közösségi feladatokat vállal. 
- Tevékenysége során példát mutat. 

 
Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 

- Figyelemmel kíséri az intézmény önértékelési programját, különösen a megfogalmazott 
minőségpolitikát és minőségcélokat. 

- Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, 
javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 

 
 
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 

a munka díjazása szempontjából 
 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 
• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 
• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
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• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
 

 
A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás 
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tanító 
 
Munkakör megnevezése: tanító 
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek  
A munkaidő tanítással lekötött része: 26+6 óra 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető,  
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
 
A tanító a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra 
jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
A tanítói feladattal kapcsolatos általános szakmai feladatok 
 

- A tanító rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, 
törekszik idegennyelvi-tudásra. 

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 
erkölcsi normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 
Közösségi feladatokat vállal. 

-  
Együttműködés a szülőkkel 
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- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

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

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 
részesülhessenek gyermekeik. 

-  
Az egyes jogok biztosítása 
 

- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatala során. 
-  

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
 

- Figyelemmel kíséri az intézmény önértékelési programját, különösen a megfogalmazott 
minőségpolitikát és minőségcélokat. 

- Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, 
javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 

 
 

Részletes szakmai feladatok 
 
Alapfokú nevelési-oktatási feladatok 
 

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

- Segíti a tanulót átvezetni az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 
tevékenységeibe.  

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

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

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

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

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

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

- Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és 
támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az 
intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint. 

- Tevékenysége során ügyel arra, hogy  
• a tanulók fejlesztése a test és lékek szempontjából harmonikusan történjen, 
• a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse,  
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• megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét, 
• a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön megválasztásra. 

 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 
 

- A tanító alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek 
keretében 
• gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről,  
• az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
• figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
• segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
• segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 
• a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 
• ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megteszi, 
• közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
• közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
• a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
• a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a 

szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

• a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
• tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartja, 
• a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

- Segíti a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel 
neki.  

- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 
változtatja. Az ültetési rendnél figyelembe veszi a szülő kérését is. 
 

A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 
 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
A tanulók értékelése 
 

- Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
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- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és 

rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 
tapasztalja vagy gyanítja. (Javasoltja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
 

- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 
arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  

- Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő és az orvos 
munkáját. 
 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 
 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 

(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
 
 

A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 
a munka díjazása szempontjából 

 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
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• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 
lebonyolítása) 

• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 
lebonyolítása,) 

• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
 
 
 
 
 

 

 

Munkaköri leírás 
tanár, napközis/tanulószobai foglalkozást tartó tanár 
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Munkakör megnevezése: tanár, napközis/tanulószobai foglalkozást tartó tanár  
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek  
A munkaidő tanítással lekötött része: 22+2+2óra 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető,  
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
 

 
Általános szakmai feladatok 

(tanárként) 
 

 
Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

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

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 
részesülhessenek gyermekeik. 
 

Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatala során. 
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Részletes szakmai feladatok 

 
Nevelési-oktatási feladatok 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és 

támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az 
intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan 
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel 
a további tanulásra. 

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

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

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 
tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a vallási, a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 
tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.  

- A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 
- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojális, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek 
keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
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- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 
megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 
együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

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

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
- Segíti a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel 

neki.  
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 

változtatja.  
 
A tanulók értékelése 

- Irányítja és tárgyilagosan értékeli a tanulók tevékenységét. 
-  

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői 

és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 
tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 

(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
 
 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
 
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 
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- A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, 
törekszik idegennyelvi-tudásra. 

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 
erkölcsi normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 
Közösségi feladatokat vállal. 

- Tevékenysége során példát mutat. 
 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény önértékelési programját, különösen a megfogalmazott 

minőségpolitikát és minőségcélokat. 
- Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, 

javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 
 
 
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
A napközis/tanulószobai foglalkozást tartó tanár alapfokú nevelési-oktatási 
feladatai 
 

- A napközi/tanulószoba időtartama alatt a tanulókat a tanítási órákhoz igazodva neveli-
oktatja. 

- A napközi/tanulószoba alkalmával – különösen az irányított szabadfoglalkozások alatt – 
fogékonnyá teszi a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd 
a tágabb társadalom értékei iránt.  

- Tevékenysége során teret ad a tanuló játék- és mozgás iránti vágyának, segíti 
természetes fejlődését, érését, ennek érdekében a szabadfoglalkozások alkalmával 
ismerteti meg a tanulót minél több, kis, közepes és nagyobb csoportokban játszható 
játékkal (népi játékok, körjátékok stb.)  

- A tanulók szabadidejének megszervezése céljából együttműködik a szabadidő-
szervezővel. 

- A napközi/tanulószoba alkalmával a tanórákra való felkészüléshez megfelelően 
nyugalmas körülményeket biztosít. Szükség esetén a felkészüléshez szakmai segítséget 
nyújt, segíti a gyengébb képességű tanulók felkészülését. 

- A tanulókat tanórán tanító pedagógussal napi kapcsolatot tart fenn, a tanulókkal 
kapcsolatos elvárásaikat egymással egyeztetik. 

- Segíti a gyermekétkeztetési feladatok lebonyolítását, az ebédeltetést, valamint az 
uzsonnáztatást, ez idő alatt a tanulók felügyeletéről gondoskodik. 

- Gondoskodik arról, hogy az étkezések előtt a tanulók kezet mossanak, továbbá az 
étkezéskor megfelelő magatartást tanúsítsanak. 

- Kiemelt figyelmet fordít a napközis/tanulószobai foglalkozások helyszínein a 
tanulóbalesetek megelőzésére. 

- A napközi/tanulószoba végén a tanulók iskolából való kultúrált távozását felügyeli. 
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- A napközi/tanulószoba alatt a tanulók felkészülését segíti, ismereteket közvetít, 
alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. 

- A tanuló kíváncsiságára és az érdeklődésére építve fejleszti a tanulók felelősségtudatát, 
a kitartás képességét.  

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

- Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, közreműködik a tanulási 
nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 

- Tevékenysége során ügyel arra, hogy 
• a tanulók fejlesztése a test és lékek szempontjából harmonikusan történjen, 
• a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse,  
• megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét, 
• a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön megválasztásra. 

 
 
A tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok 
 

- A napközis/tanulószobai tanár alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók 
nevelése, tanítása: 
• napközi/tanulószoba keretében gondoskodik a tanuló testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,  
• a napköziben/tanulószobán az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan 

közvetíti, 
• figyelembe veszi a napközi/tanulószoba során a tanuló egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos 
nevelési igényét,  

• segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását,  
• segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 
• a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 
• ha a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megteszi, 
• közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
• közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
• a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
• a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a 

szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

• a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
• tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartja, 
• a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

- Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.  
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 

változtatja.  
 

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 
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- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

- Vezeti a tanuló jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló a foglalkozásról több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és 

rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 

tapasztalja vagy gyanítja. (Javasoltja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 
- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 

illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
- Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő és az orvos 

munkáját. 
 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 
- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 

(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
 
 
 

A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 
a munka díjazása szempontjából 

 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
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• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 
• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 
• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
 

A munkaközösség-vezető 

  

 A munkaközösség-vezető feladata: 
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Irányítani a munkaközösségéhez tartozó szaktárgyakat tanító pedagógusok munkáját 
a tantárgyi tanulás szervezése és irányítása területén. 
 
Részleges hatás- és felelősségi körrel félévente javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra 
a munkaközösségét illetően. 
 
Teljes a hatás- és felelősségi köre a munkaközösség által elkészített és elfogadott 
éves program megvalósításában.  (A programban szerepelni kell a tudásmérés 
lehetőségeinek, a tehetséges tanulókkal történő egyénre szabott fejlesztő bánásmód 
problémáinak, a hátránykompenzálás módszereinek.) 
 

   Teljes hatás- és felelősségi körrel végezteti el a szintfelméréseket, kéri számon az 
elemzéseket, kíséri figyelemmel a mérések hasznosítását. 
 

Közreműködik a tantárgyi szakleltár fejlesztésében az intézményvezető-helyettessel 
együttműködve. 
 
Az iskola hosszú távú fejlesztési koncepciója alapján teljes felelősséggel és 
hatáskörrel segít a taneszköz választásban és rendelésben. 
 
Részleges hatáskörrel véleményezteti a jelentkező új kollégák felvételének kérdését. 
 
Irányítja szaktárgyanként és évfolyamonként a szintezett követelményrendszer 
kidolgozását. 
 
A tantárgyi tanulás területén irányítja az információforrások (könyv, sajtó, rádió, 
televízió, internet) minél szélesebb körű bevonását a tanulási folyamatba, az 
iskolában, és az iskolán kívül egyaránt. Továbbképzést kezdeményezhet az 
intézményvezetőnél, az intézményvezető-helyetteseknél, továbbképzést vezethet 
szakterületén. 
 
A folyamatfelelősökkel egyeztetve közreműködik a szakterületén az egészségügyi, 
munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzésében. 
 
Kidolgozza és a nevelőtestület elé terjeszti a lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók komplex korai jelző- és támogató rendszerének keretében elvégzendő 
feladatok intézményi megvalósításának tervét. 
 
Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek által megadott szempontok 
szerint munkájáról félévente írásos beszámolót készít. 
 
Rendszeresen tájékozódik és tájékoztat az újonnan megjelenő taneszközökről. Az 
indokoltan szükséges taneszköz vásárlási igényeket a munkatervéhez mellékeli. 
Közreműködik az intézkedési tervek elkészítésében, végrehajtásának 
ellenőrzésében. 
 
Iskolai rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése lebonyolítása. 
 
A továbbtanulással és a felvételi eljárással kapcsolatos feladatokban való részvétel. 
Az iskola népszerűsítésében való részvétel. 
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Munkaköri leírás 
rendszergazda 

 
Munkakör megnevezése: Rendszergazda  
FEOR száma: 2152 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2012. évi I. Törvény 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
           4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:- 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:- 
   
 
Munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - nincsenek. 
 
A rendszergazda a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes 
vezetők irányításával látja el. 
 
 

A munkakör tartalma 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

• Az iskola számítástechnika teremrendjének kidolgozása, folyamatos aktualizálása, 

melyet az intézmény vezetése hagy jóvá. 
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• Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti 

a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

• A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver-és szoftverpiac fejlődését, 

javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. 

• Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 

felmérésével, a működő munkaközösségekkel folytatott egyeztetés során kialakítja és 

előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

• Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a számítástechnika 

terembe bejutás lehetősége, különösen indokolt esetben munkaidőn kívül is. 

• Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés estén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 

megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 

helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 

rendszer kiépítését. 

• Fényképez és kameráz az iskola programokon. 

• Mozanapló adatainak felvitele és karbantartása. 

• Az iskolai facbook oldal aktualizása. 

• A csenegtési rend beállításáért felelős. 

 

II. Hardver 

 

• Elvégzi az új gépek, az interaktív táblák és egyéb hardver eszközök beállításait,       majd 

rendszeresen ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A 

tapasztalt hibákat - ha javítása külső szakembert igényel - jelenti az igazgatónak. 

• Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel. 

• Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) 

az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának 

megkezdéséről. 

• Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, 

javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

• Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak vagy a szakmai 

igazgatóhelyettesnek a számítástechnikai terem és berendezés állapotáról, állagáról. 
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III. Szoftver 

 

• Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

nyilvántartja. Javaslatot tesz ingyenes programok használatára. 

• Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, 

a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

• Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 

használatukat bemutatja. 

• Biztonsági adatmentést végez. 

• Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver 

jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. 

 

IV. Hálózat 

 

• Különös figyelmet fordít az iskola számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére. 

• Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori 

állapothoz igazítja. 

• A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt 

borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot 

csak különösen indokolt estben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika 

szakos tanára bonthatja fel. 

 

V. Időszakos feladatai 

 

• Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő 

versenyek időpontját nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről 

ezekben az időszakokban. 

• Részt vesz a hardver és a szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. 

• Részt vesz a gépterem kialakításának tervezésében. 
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A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
Különleges felelőssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
- Felelős az átvett eszközökért. 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Munkaköri leírás 
pedagógiai asszisztens 

 
Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens  
FEOR száma: 3410 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 
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A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsnek 
A munkakör célja:  
Tanítási eszközöket készít és előkészít. Segíti a tanárok, tanítók és napközis nevelők 
technikai munkáját, felügyeli és gondozza a rábízott gyermekcsoportot. Ellátja a kisebb 
tanulók szabadidő szervezését. Részt vesz az egészséges életmódú szokás rendszer 
kialakításában. 
 
A pedagógiai asszisztens tevékenységébe feladatok ellátása tartozik: 
 
 
 

• Közreműködik a korrepetálásokon, egyéni foglalkozásokon. 
• Közvetlenül segíti a pedagógust a tanítási-tanulási segédanyagok készítésében, 

alkalmazásában. 
• Részt vesz az intézményt (osztályokat) érintő események rendezésében, 

levezetésében. 
• Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. 
• Közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a  

tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. 
• Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a  

tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök kezelésében. 
• Gondozás, mentálhigiéniai, higiéniai szempontú tevékenységek: 
• A gyermek testi és mentális egészségét megóvja, felismeri a gyermekek egyéni  

problémáit, segíti őket azok megoldásában. 
• Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit.  
• Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint korrigálja  

a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. 
• Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő  

helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. 
• Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában  

(terítés, evőeszközök használata stb.) 
• Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát. 
• Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket. 
• Szabadidős tevékenységek szervezése, levezetése. 
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• Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék,  
kézműves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről. 

• Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében (terem  
berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.), lebonyolításában, felügyeli a 
rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségére. 

• Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a  
tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során  
szükséges eszközöket. 

• Részvétel a gyermekmunkák irányításában. 
• Részt vesz a gyermekek önkiszolgáló munkájának irányításában, a környezetvédelmi és 

környezetgondozási munkákban. 
• Segíti a tanulók étkeztetését. 
• Berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a  

pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktatónevelő munkában. 
• Egyéni és csoportos formában gyermekkíséret. 
• Segíti a pedagógust a séták, kirándulások, egyéb kulturális, sport és egészségügyi  

események lebonyolításában. 
• Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi  

sétákra stb. kíséri a tanuló(ka)t.  
• Gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló 

környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös 
élettér tisztasága, rendje stb.). 

• Ügyeleti, gyermekfelügyeleti feladatok. 
• Tanítási órák szünetében, napközis foglalkozások befejeztével segíti a pedagógust,  

illetve önállóan látja el az ügyeleti tevékenységet. 
• Intézményen belül ( termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint  

kíséri a tanulót.  
• Közreműködik igény szerint a gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus  

munkájában. 
• Segít a kapcsolattartásban (szülők, nevelőszülők, nevelőotthonok, gyámügy stb.), 

segít a gyermekvédelmi adatszerzésben. 
• Adminisztrációs munkák. 
• Segít az adminisztrációs munkák elvégzésében iskolatitkár útmutatása alapján. 
• Átveszi, átadja a tanulót a szülőtől. 
• Elvégzi mindazon feladatokat, amellyel az intézményvezető,illetve az általa kijelölt 

vezető megbízza. 
• Kisiskolások öltözködésénél, étkeztetésénél segédkezik.   
• Tanórák közötti szünetekben felügyel a gyerekekre.  
• A napköziben segíti a tanulást, korrepetál.  
• Előkészíti a tanórákhoz szükséges oktatási eszközöket, rendet tart a szertárban.   

 
A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 
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• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
 

Különleges felelo ̋ssége: 
- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 

tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 
- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 

 
A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
 

Záradék 
 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
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Munkaköri leírás 
iskolatitkár 

 
Munkakör megnevezése: Iskolatitkár  
FEOR száma: 4199 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. trv. a köznevelésről, 
            - 2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény    
              módosításáról,  
            - 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
- 10/1994. (VI.13.) MKM rendelet 
- Alapító Okirat 
- SZMSZ 
- Házirend 
 

A munkavégzés helye: 
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 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
            4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettes 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
 
A munkakör célja: 
Az intézmény ügyvitelének, iratkezelésének és a tanügyi nyilvántartásának vezetése, 
döntéselőkészítő feladatok ellátása, valamint az intézményvezető adminisztrációs teendőinek 
végzése. 
 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - szakképzettségének megfelelő munkakörök,  
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - egyéb gazdasági jellegű munkakört betöltő személyek. 
 
Az iskolatitkár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők 
irányításával látja el. 
 

A munkakör tartalma 
 
Szakmai feladatok 

Részletes szakmai feladatok 
 

• továbbítja a határidős ügyiratokat – az intézményvezető szignálása után – az 
ügyintézőkhöz aláírással átveteti azokat. 

• előkészíti a kiadmányozást, bérmentesítést, továbbítja a kiadványokat, küldeményeket. 
• a hivatalos üzeneteket, a körtelefonok tartalmát továbbítja, tájékoztatja az érintetteket 

az ügyben eljáró illetékes ügyintéző felhatalmazása alapján. 
• gépeli és másolja a vezető által engedélyezett intézményi iratokat, az intézményvezető 

utasítására jegyzőkönyvet vezet. 
• vezeti a tanulók naprakész intézményi nyilvántartását, a hivatalos statisztikákat, az 

okiratokról, dokumentumokról hivatalos másolatot, másodlatot készít. 
• ellátja az érkező és távozó tanulók hivatalos adminisztrációját. 
• rendben és elzárva tartja a tanügyi nyomtatványokat, kezeli az irattárat, elvégzi a 

selejtezést. 
• szervezi és egyezteti az intézményvezető és a helyettesei hivatalos kapcsolattartását. 
• szívélyesen fogadja a vezetőkhöz látogató személyeket, elősegíti ügyeik intézését. 
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• a munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli. 
• folyamatosan támogatja az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek 

munkáját 
• adatbázist vezet a leggyakrabban használt hivatalos címekről, 
• összeállítja a napi postát, a küldeményeket bevezeti a postakönyvbe, vezeti a 

bélyegelszámolást 
• fogadja a hivatalos küldeményeket, azokat iktatja, elvégzi a postabontást, iktatja az 

érkező és kimenő leveleket, naprakészen vezeti az iktatókönyvet és a tárgymutatót, 
kezeli az iskola irattárát 

• vezeti a tanulók és pedagógusok nyilvántartásával kapcsolatos adatokat a Közoktatási 
Információs Rendszerben (KIR) valamint a digitális naplóban, 

• gondoskodik a nyilvántartási adatok megváltozásával kapcsolatos bejelentésekről, a 
tanulói és alkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos 
regisztrációs feladatokról, 

• részt vesz a digitális napló feltöltésében és kezelésében, 
• vezeti a beírási naplót, a tanulók osztályonkénti nyilvántartását, feladata a változások 

naprakész nyilvántartása, 
• felelős a tanulói és munkavállalói adatok adatkezelési szabályzatban lefektetett 

szabályok szerinti kezeléséért és továbbításáért, 
• részt vesz a tanulók beíratásában, kiadja az iskolalátogatási és egyéb igazolásokat, 
• elvégzi a diákigazolványokkal kapcsolatos adminisztrációt, vezeti a nyilvántartásokat, 
• kezeli a bizonyítványokat és más szigorú számadású nyomtatványokat, 
• intézi és szervezi az iskolai tanulóbiztosítást, osztályonként beszedi a pénzt a 

osztályfőnököktől, valamint befizeti a biztosítónak, vezeti a biztosítási nyilvántartást, 
• elvégzi az intézményi és alapítványi pályázati projektekkel kapcsolatos adminisztrációs 

teendőket, részt vesz a projektek lebonyolításában és az utómunkálatokban, 
• kiállítja és érvényesíti a pedagógus igazolványokat, vezeti a szükséges nyilvántartást 
• részt vesz az iskola vagyonának leltározásának, selejtezésének. 
• koordinálja az iskolaorvossal, védőnővel a védőoltások, szűrővizsgálatok és fogászati 

kezelések beosztását. 
 

A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
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A munkakörhöz tartozó felelősség 
- Felelős az átvett eszközökért. 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt 
szakképzettség, besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák 

Munkaköri leírás 
pénzügyi előadó 

 
 
 

Munkakör megnevezése: Pénzügyi előadó  
FEOR száma: 3605 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- a többször módosított 2011. évi CXC trv. a  köznevelésről, 
- 1992. évi XXXVIII. Tv. Az államháztartásról, 
- 217/1998. (XII.30.) korm. Rend. Az államháztartás működési rendjéről 
- 2000. évi C. tv. A számvitelről, 
- 249/2000. (XII.24.) korm.rend. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv        
vezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.trv.  
- 2012. évi I. Törvény 

 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
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            4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettes 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
 
A munkakör célja: 
A számviteli és bizonylati fegyelem betartásával végzi az intézmény gazdasági eseményeinek 
objektív nyilvántartását, elszámolását. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet változásairól 
analitikus nyilvántartásokat vezet. 
 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - szakképzettségének megfelelő munkakörök,  
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - egyéb gazdasági jellegű munkakört betöltő személyek. 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

-  a többször módosított 2011. évi CXC trv. a  köznevelésről, 
- 1992. évi XXXVIII. Tv. Az államháztartásról, 
- 217/1998. (XII.30.) korm. Rend. Az államháztartás működési rendjéről 
- 2000. évi C. tv. A számvitelről, 
- 249/2000. (XII.24.) korm.rend. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv    
vezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, 

 
A pénzügyi előadó a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes 
vezetők irányításával látja el. 
 

A munkakör tartalma 
 
Szakmai feladatok 
 

Általános szakmai feladatok 
 
Legfőbb feladata 

- A kiadási és beérkező számlákat  az analitikus nyilvántartásban rögzíti. 
- A könyv- és számvitel szabályainak betartásával ellenőrzi a beérkező bizonylatokat, és 

érvényesíti azokat. 
 
 

Részletes szakmai feladatok 
 
Költségvetési gazdálkodási feladatok 

- Figyelemmel kíséri az intézmény bér és létszámgazdálkodását, és ellátja a fenntartó 
és a gazdálkodó által igényelt határidős jelentési kötelezettségek teljesítését. 
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- Vezeti a munkaügyi nyilvántartásokat, a munkáltatói intézkedések (kinevezések, 
megbízás stb.) pénzügyi vonzatát, a dolgozó betegség miatti távollétét, a 
szabadságolásokat stb.  

- Havonta határidőre elkészíti a változásjelentést, az összesítést beküldi a MÁK 
részére. 

- Feltölti a házipénztár pénzkészletét az intézményvezető által engedélyezett 
összegre a számlavezető bankból. 

- Időszakonként pénztárzárlatot tart. 
- Tevékenységét a belső szabályzatok alapján végzi. 

 
Zárlati, egyeztetési feladatok 

- Részt vesz a féléves beszámoló, és az éves beszámoló előkészítésének 
munkálataiban. 

- Ellenőrzi a bankszámlák egyenlegét, az ellátmány egyenlegét.  
- Feladás előtt és után ellenőrzi az intézmény vagyonának nyilvántartását 

(értékcsökkenés stb.)  
 

A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős az átvett eszközökért. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
 
 

Záradék 
 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
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 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

Munkaköri leírás 
élelmezésvezető 

 
 

Munkakör megnevezése: Élelmezésvezető  
FEOR száma: 5129 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2012. évi I. Törvény 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
           4485. Nagyhalász, Arany J. u. 73/a. 
          
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettes 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  
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• főszakács/szakács 
• konyhai kisegítő 

 
 
A munkakör célja: 
Az intézményvezető irányítása és ellenőrzése alatt az oktatási-nevelési intézmény étkezetési, 
élelmezési feladatainak folyamatos és zavartalan ellátásának biztosítása. 
 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - szakképzettségének megfelelő munkakörök,  
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - egyéb gazdasági jellegű munkakört betöltő személyek. 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- élelmiszerekről szóló jogszabályok, 
- közegészségügyi jogszabályok, 
- munkavédelemről szóló jogszabályok.  

 
Az élelmezésvezető a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes 
vezetők irányításával látja el. 
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A munkakör tartalma 
Szakmai feladatok 
 

Általános szakmai feladatok 
 
Legfőbb feladata 

- Az intézmény vezetőjének irányítása és ellenőrzése alatt, munkatársai segítségével és 
bevonásával biztosítja az intézmény élelmezési feladatainak folyamatos és zavartalan 
ellátását. 

- Felelős az irányítása alatt álló főzőkonyhában előállított ételféleségek minőségéért és 
élelmiszerbiztonságáért, a főzőkonyha rendeltetésszerű működéséért. 

- Felelős az élelmezési részleg tevékenységének megszervezéséért, irányításáért és 
ellenőrzéséért. 

- Felelős az ellátottak és az intézményi élelmezésben résztvevő alkalmazottak részére 
előírt élelmezési szolgáltatásokért. 

- Anyagi felelősség terheli a munkakörével kapcsolatban okozott károkért. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 
Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok 

- Gondoskodik az élelmezési anyagok beszerzéséről, annak mennyiségi és minőségi 
átvételéről, szakszerű tárolásáról. Fokozott figyelmet fordít a friss, az életkori 
sajátosságoknak megfelelő tápanyagtartalmú élelmezési anyagok beszerzésére. 

- Figyelemmel kíséri az anyagkészletek mindenkori nagyságrendjét és összetételét, 
rendszeresen ellenőrzi a raktári készletek feltöltését. 

- Gondoskodik a göngyölegek megfelelő időben történő visszaszállításáról.  
- Gondoskodik a főzéshez szükséges nyersanyagok raktárból – megfelelő időben – 

történő kivételezéséről, előkészítéséről, az ételek higiénés előírásoknak megfelelő 
elkészítéséről, tárolásáról, kiadásáról. 

- Gondoskodik a romlott élelmezési anyagok selejtezéséről. 
- Megszervezi az élelmezési hulladék gyűjtését, hasznosítását, értékesítését. 

Ellenőrzési feladatok 
- Ellenőrzi az élelmezési anyagok felhasználását mind a raktárban, mind pedig a 

főzőtérben. 
- Betartja és betartatja a közegészségügyi és járványügyi előírásokat, ezzel kapcsolatosan 

ellenőrzi az ételminták vételének tényét minden kiosztásra kerülő ételből. 
- Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat. 
- Részt vesz az élelmezési raktár időszaki (havi, negyedévi) tételes ellenőrzésében. Az 

ellenőrzések keretében vizsgálja a raktári rendet, higiéniát, a tárolt áruk minőségét, a 
romlandó élelmezési anyagok felhasználásának rendjét. 

- Betartja és betartatja a pénz- és anyaggazdálkodásra, számviteli rendre vonatkozó, 
valamint az intézmény szabályzataiban foglalt előírásokat, megszervezi a nyilvántartások 
vezetését. 
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- Felügyeli a felszolgált ételek mennyiségét, minőségét, átadását, felelős az időben történő 
kiszolgálásért. 

- Ellenőrzi az élelmezési normák betartását. 
- Felügyeli a rendelkezésre álló eszközök, berendezési tárgyak szakszerű kezelését. 

Adminisztratív feladatok 
- Elkészíti a heti étlapokat és gondoskodik azok jóváhagyásáról. 
- Gondoskodik az élelmezéssel kapcsolatos anyagnyilvántartás vezetéséről. 

Gondoskodik a göngyölegek nyilvántartásáról. 
- Kiszámítja a nyersanyagnormát. 
- Vezeti az étkezők nyilvántartását. 
- Figyelemmel kíséri az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, 

gondoskodik ezek gyakorlatban történő érvényesítéséről. 
- Figyelemmel kíséri az energiafelhasználást, a fogyóeszközök, segédanyagok 

felhasználását, összességében a ráfordítások alakulását. 
- Felelős az adminisztratív munka szabályszerű ellátásáért. 

Egyéb feladatok 
- Megfelelő, konstruktív kapcsolatot alakít ki, illetve tart fenn a szállítókkal, hatóságokkal 

(ÁNTSZ). 
- Az intézményvezetőnél javaslatot tesz az élelmezési feladatok ellátásához szükséges 

személyi és tárgyi feltételek kialakítására és biztosítására, az irányítása alá tartozó 
terület munkatársainak továbbképzésére. 

- Beszámol feletteseinek az élelmezési tevékenység ellátásáról. 
 
 
A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 

• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 
 

- Felelős az átvett eszközökért. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkaköri leírás 
technikus 
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Munkakör megnevezése: Technikus  
FEOR száma: 3139 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2012. évi I. Törvény 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: karbantartók 
 
A munkakör célja: 

Az intézmény üzemeltetési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz 
megfelelő, zavarmentes munkakörnyezet biztosítása a karbantartási feladatok folyamatos 
ellátásával.  

 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - más karbantartó. 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - más karbantartó. 
 
Munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - nincsenek. 
 
A karbantartó a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők 
irányításával látja el. 
 
 

 
 
 
 

A munkakör tartalma 
 
Szakmai feladatok 
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Általános feladatok 

 
- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a karbantartó 

• részben önálló munkával látja el, 
• részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

- Ellátja a karbantartási feladatokat. 
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-

megelőzés szempontjait figyelembe véve végzi. 
- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 
- Az elvégzett munkáról heti bontásban munkalapot köteles vezetni. 
- Irányítja és ellenőrzi a neki alárendelt munkakörök munkáját. 

 
Részletes szakmai feladatok 

 
Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 
meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el. 

 
Napi karbantartási feladatok 

- Feladata a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve eszközök állapotának 
karbantartási, hibaelhárítási szempont szerinti ellenőrzése. 

- Naponta ellenőrzi, hogy szükség van-e valahol az izzók, neoncsövek cseréjére. 
- Baleset-megelőzési szempontból ellenőrzi a konnektorok, kapcsolók állapotát. 
- Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, 

anyag, valamint szakismeret igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a 
karbantartási feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról. 

- Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a hibát elhárítani, a karbantartást elvégezni 
nem tudja, értesítenie kell az intézményvezetőt.  

- Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a gyermek/tanulóbalesetek elkerülése 
érdekében, s a felfedezett veszélyeztető hely, állapot megszüntetése karbantartási, 
javítási feladatok elvégzésével. 

- Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek 
ellátáshoz használt eszközök rendszeres karbantartása. 

Időszakonként jelentkező karbantartási feladatok 
- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után 

gondoskodik a fűtőtestek ellenőrzéséről, légtelenítéséről.  
Egyes helyiségekhez, területekhez kapcsolódó karbantartási feladatok 

- A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) karbantartási feladatait a víz és 
szennyvízvezetékek, valamint a csapok állapotának ellenőrzésével látja el. 

- Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről, ápoltságáról 
gondoskodik, így: 
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• a parkosított területet gondozza (szükség szerint füvet nyír, gereblyéz, metsz, 
gallyaz, pótolja az elpusztult növényeket, locsolja a zöld területet), 

• az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról gondoskodik, 
• lefesti a kültéri, ápolást igénylő tárgyakat (kerítést, korlátot stb.) 

- Biztosítja az iskolarádió működését. 
- Biztosítja az iskolai ünnepségek hangosítását. 

 
Alkalmanként jelentkező karbantartási feladatok: 

- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan el végzi a rendezvényhez kapcsolódó 
teremrendezési és visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési 
feladatokat. (hangosítás stb.) 

- Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz, 
segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 

- Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező 
hibaelhárítási feladatokban részt vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen 
tevékenységét. 

Egyéb feladatok 
- Köteles előre jelezni a karbantartási feladataihoz szükséges eszköz, szerszám, üzem- és 

kenőanyag szükségletet. 
- Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért. Köteles a rábízott 

eszközöket, anyagokat biztonságos helyen tárolni. 
- Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában. 
- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be 

a vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról 
gondoskodjon.  

- Feladata, hogy az elvégzett karbantartásokat a karbantartási naplóba bevezesse. 
- Az iskola gépjárműjének vezetése, gyermekek szállítása. 

 
 
 
A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 

• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
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A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
- Felelős az átvett eszközökért. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
 
 

Záradék 
 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás 
szakács 
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Munkakör megnevezése: Szakács  
FEOR száma: 5124 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2012. évi I. Törvény 
-  

A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
          4485. Nagyhalász, Arany J. u. 73/a. 
          
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettes 
• élelmezésvezető 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
A munkakör célja:  

Az élelmezésvezető irányítása mellett, a megfelelő adagszámban, alkalommal – a higiénés 
és egyéb előírások betartásával – az ételek elkészítésében és kiszolgálásában való 
részvétel. 
 

Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - más szakács 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - más szakács. 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- élelmiszerekről szóló jogszabályok, 
- közegészségügyi jogszabályok, 
- munkavédelemről szóló jogszabályok.  

  
A szakács a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők 
irányításával látja el. 
 
 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
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Legfőbb feladata: 
- Az élelmezésvezető irányítása szerint biztosítja a konyha működését, végzi a konyhai 

feladatokat. 
- Biztosítja a konyha rendjét, az elkészített ételek megfelelő minőségét. 
- A konyha takarítása, tisztán tartása napi rendszerességgel. 

 
 

Részletes szakmai feladatok 
 
Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok 
 

- Ételkalkuláció alapján átveszi a nyersanyagot az élelmezésvezetőtől, az átvétel és a 
felhasználás közötti időben gondoskodik a szakszerű tárolásról. 

- Gondoskodik arról, hogy az élelmezési raktárból átvett anyagokat csak az előírásoknak 
megfelelő célra használják fel, az előírt anyaghányadot betartsák. A felhasználásra nem 
kerülő nyersanyagot visszaadja. 

- Irányítja, és folyamatosan ellenőrzi a nyersanyag-előkészítés folyamatát. 
- Anyagi felelősséggel tartozik az átvett nyersanyag minél gazdaságosabb felhasználásáért. 
- Gondoskodik az ételminták szabályos vételéről és tárolásáról. 

Az étel előállításával, kiadásával kapcsolatos feladatok 
 

- Gondoskodik az ételek minőségi és egyéb előírások szerinti elkészítéséről, tárolásáról. 
- Munkája során a legmegfelelőbb konyhatechnológiát alkalmazza. Kiemelt figyelmet 

fordít arra, hogy az élelmiszerek a konyhatechnológiai eljárások során megőrizzék 
előnyös tulajdonságaikat, tápanyagtartalmukat, növekedjék emészthetőségük. 

- Betartja és betartatja a főzéstechnikai, technológiai előírásokat, a baleset- és 
munkavédelmi szabályokat. 

- A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket szakszerűen 
üzemelteti. 

- Megszervezi a higiénikus és esztétikus felszolgálást, biztosítja az étkeztetéshez 
szükséges tálcákat, tányérokat, evőeszközöket. 

- Felügyeli a csoportokban történő ételkiadást, helyben történő étkezésnél az 
ételkiszolgálást. A bármilyen okból megmaradó készételt az étkeztetés befejezésekor 
az ellátottak számára „repetaként” felkínálja azonnali elfogyasztásra. 

- A melegétel elkészülte után 3 órán túl tárolt ételt újbóli felhasználás előtt 
érzékszervileg ellenőrzi, azt csak kifogástalan állapotban – újbóli felforralás, átsütés után 
– engedi kiszolgálni. 

 
 
A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok 
 

- A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági 
vizsgálatokon. 



151 
 

- Munka közben viseli az előírt munkaruhát. 
- Szigorúan betartja és betartatja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka 

megkezdése előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles 
kezét tisztára mosni és fertőtleníteni. 

- Biztosítja a konyha és ebédlő rendszeres takarítását, ellenőrzi a konyhai dolgozók ezzel 
kapcsolatos munkavégzését. 

 
Egyéb feladatok 
 

- Közreműködik az étlap összeállításában. 
- A szabályos munkavégzés akadályoztatása esetén (személyi, tárgyi, dologi) először saját 

hatáskörben próbál eljárni, amennyiben ez nem lehetséges, a problémát jelzi az 
élelmezésvezetőnek. 

- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek – leltári ütemtervben meghatározott – 
leltározásában. 

- A mobiltelefonokat munkakezdéskor az öltözőszekrényében, lehalkított vagy 
kikapcsolat állapotban kell elhelyeznie, a konyha területén a használata tilos. 

 
A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 
 

• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
 
Különleges felelo ̋ssége  
 

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős az átvett eszközökért. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 
 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
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Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás 
takarító 

 
 

Munkakör megnevezése: Takarító  
FEOR száma: 9111 
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Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2012. évi I. Törvény 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettes 
• iskolatitkár 
• gazdasági ügyintéző 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
 
A munkakör célja: 

Az intézmény tisztántartása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, rendezett 
környezet biztosítása. 

 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - más takarító. 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - más takarító. 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - nincsenek. 
 
 
A takarító a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők 
irányításával látja el. 
 
 
 
 

A munkakör tartalma 
 
Szakmai feladatok 
 

Általános feladatok 
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- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító 
• részben önálló munkával látja el, 
• részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

- Ellátja a takarítási feladatokat. 
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 
- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 
 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 
meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódóan ellássa. 
 
Napi takarítási feladatok: 

- Feladata a munkaterületének felseprése, felmosása, majd szárazra törlése. (A felmosás 
tisztítószeres vízzel történik.) 

- A folyosók tisztántartásáról nap közben folyamatosan gondoskodik, a takarítási 
feladatokat többször is elvégzi, ha a terület szennyezettsége indokolja. 

- Feladata a munkaterületén található bútorok, berendezések tisztántartása. A tisztítás a 
bútor, berendezés, valamint a szennyeződés jellegének megfelelően jelent száraz, vagy 
nedves (csak vizes, vagy vegyszeres) takarítást. 

- Naponta, az étkeztetés után az ebédlőt és a konyhát kitakarítja, az asztalokat lemossa, 
a padlót felmossa. 

- Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek 
ellátáshoz használt eszközök tisztántartása. 

- Feladata a munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók kiürítése, 
valamint ezen eszközök a tisztítása. 

- Feladata a munkaterületén található növények ápolása, gondozása, locsolása, szükség 
szerint átültetése. 

- Feladata a lábtörlők, egyéb szőnyegek portalanítása. 
Időszakonként jelentkező takarítási feladatok: 

- Az ablakok szennyezettségétől függően, de legalább havonta egy alkalommal elvégzi az 
ablaktisztítási feladatokat. Az ablaktisztítás során az ablakkeretek tisztántartási 
feladatait is ellátja. 

- Az ajtókat, azok szennyezettségi állapotától függően, de legalább havonta egy 
alkalommal megtisztítja tisztítószeres lemosással. 

- Kéthavonta takarítja a villanykapcsolók és más dugaljak felületét. 
- Kéthavonta megmossa a függönyöket, terítőket, egyéb textíliákat. A kimosott 

ruhaneműk vasalásáról is gondoskodik. 
- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után 

mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról. A radiátorokat tisztítószerrel 
mossa le. A radiátorok mögötti szennyeződést eltávolítja. 
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Egyes helyiségekhez kapcsolódó takarítási feladatok: 
- A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) és a hozzájuk tartozó folyosók 

tisztántartása kiemelt napi feladat, melyet naponta többször is el kell végezni. 
- Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról. 
- A helyiségeket naponta többször is tisztítószeres vízzel mossa fel. 
- Az ajtók takarításáról a szennyezettség mértékéhez igazodva, de legalább hetente 

gondoskodik. 
- A mosdók tisztaságát figyelemmel kíséri, naponta legalább egy alkalommal vegyszeresen 

tisztítja. 
Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok: 

- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégezi a rendezvény során érintett 
munkaterület soron kívüli takarítását. Ezen feladatokat, az intézményvezető külön 
utasítása nélkül, ellátja. 

- A rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti 
visszaállításában. 

Egyéb feladatok 
- Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 
- Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek 

biztonságos tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre, tanulókra 
veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. 

- Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha munkaterületén karbantartást 
igénylő állapotot észlel. 

- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be 
a vagyonvédelmi előírásokat, valamint gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó 
helyiség zárásáról.  

 
 
A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 

• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
 
 
 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
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A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős az átvett eszközökért. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
 
 

Záradék 
 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
 
 
 

 

 

 

 

Munkaköri leírás 
karbantartó 

 
Munkakör megnevezése: karbantartó  
FEOR száma: 5351 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
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- 2012. évi I. Törvény 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettesek 
• technikus 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
 
A munkakör célja: 

Az intézmény üzemeltetési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz 
megfelelő, zavarmentes munkakörnyezet biztosítása a karbantartási feladatok folyamatos 
ellátásával.  

 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - más karbantartó. 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - más karbantartó. 
 
Munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - nincsenek. 
 
A karbantartó a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők 
irányításával látja el. 
 
A munkakör tartalma 
 
 
 
 
 
Szakmai feladatok 
 

Általános feladatok 
 

- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a karbantartó 
• részben önálló munkával látja el, 
• részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 
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- Ellátja a karbantartási feladatokat. 
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-

megelőzés szempontjait figyelembe véve végzi. 
- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 
- Az elvégzett munkáról napi bontásban munkalapot köteles vezetni. 

 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 
meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el. 

 
Napi karbantartási feladatok 

- Feladata a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve eszközök állapotának 
karbantartási, hibaelhárítási szempont szerinti ellenőrzése. 

- Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, 
anyag, valamint szakismeret igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a 
karbantartási feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról. 

- Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a hibát elhárítani, a karbantartást elvégezni 
nem tudja, értesítenie kell az intézményvezetőt.  

- Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a gyermek/tanulóbalesetek elkerülése 
érdekében, s a felfedezett veszélyeztető hely, állapot megszüntetése karbantartási, 
javítási feladatok elvégzésével. 

- Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek 
ellátáshoz használt eszközök rendszeres karbantartása. 

- Fűtési szezonban naponta ellenőrzi a kazán állapotát. 
Időszakonként jelentkező karbantartási feladatok 

- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után 
gondoskodik a fűtőtestek ellenőrzéséről, légtelenítéséről.  

Egyes helyiségekhez, területekhez kapcsolódó karbantartási feladatok 
- A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) karbantartási feladatait a víz és 

szennyvízvezetékek, valamint a csapok állapotának ellenőrzésével látja el. 
- Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről, ápoltságáról 

gondoskodik, így: 
• a parkosított területet gondozza (szükség szerint füvet nyír, gereblyéz, metsz, 

gallyaz, pótolja az elpusztult növényeket, locsolja a zöld területet), 
• az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról gondoskodik, 
• lefesti a kültéri, ápolást igénylő tárgyakat (kerítést, korlátot stb.) 

- Télen biztosítja a járófelületetek tisztántartását: 
• ellapátolja a havat, 
• gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről. 

Alkalmanként jelentkező karbantartási feladatok: 
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- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan el végzi a rendezvényhez kapcsolódó 
teremrendezési és visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési 
feladatokat.  

- Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz, 
segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 

- Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező 
hibaelhárítási feladatokban részt vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen 
tevékenységét. 

 
Egyéb feladatok 

- Köteles előre jelezni a karbantartási feladataihoz szükséges eszköz, szerszám, üzem- és 
kenőanyag szükségletet. 

- Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért. Köteles a rábízott 
eszközöket, anyagokat biztonságos helyen tárolni. 

- Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában. 
- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be 

a vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról 
gondoskodjon.  

- Feladata, hogy az elvégzett karbantartásokat a karbantartási naplóba bevezesse. 
- Az iskola gépjárműjének vezetése, gyermekek szállítása. 

 
A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 

• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
 
 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős az átvett eszközökért. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás 
portás/karbantartó 

 
Munkakör megnevezése: portás/karbantartó  
FEOR száma: 5351 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2012. évi I. Törvény 
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A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettesek 
• technikus 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
 
A munkakör célja: 

Az intézmény üzemeltetési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz 
megfelelő, zavarmentes munkakörnyezet biztosítása a portaszolgálat ellátásával. 

 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - más karbantartó. 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - más karbantartó. 
 
Munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - nincsenek. 
 
A portás/karbantartó a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes 
vezetők irányításával látja el. 
 
A munkakör tartalma 
 
 
 
 
 
Szakmai feladatok 
 

Általános feladatok 
 

- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a karbantartó 
• részben önálló munkával látja el, 
• részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

- Ellátja a portaszolgálati és karbantartási feladatokat. 
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- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-
megelőzés szempontjait figyelembe véve végzi. 

- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 
megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 

- Az elvégzett munkáról napi bontásban munkalapot köteles vezetni. 
 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 
meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el. 

 
A  portás legfontosabb feladata az objektum őrzési, védési, illetve a működésével kapcsolatos 
ellenőrzési és értesítési teendők ellátása. Munkája során főbb feladatai a következők: 

  

• Őrzési, védelmi feladatokat lát el. Ügyel a létesítmény beléptetési rendjének 
betartására, betartatására. 

• Nyitja és zárja a létesítményt. Reggel nyitja, este zárja a létesítményt. A zárva 
tartási idő alatt a létesítményt többször körbejárja, ellenőrzési céllal. 

• Értesítési feladatokat végez. Amennyiben bármilyen káreseményt észlel, értesíti a 
felettesét, illetve a megfelelő hatóságot, valamint a későbbi vizsgálat első 
momentumaként feljegyzi a tulajdon károsodását, a gépek és eszközök rongálódását. 

 
Napi karbantartási feladatok 

- Feladata a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve eszközök állapotának 
karbantartási, hibaelhárítási szempont szerinti ellenőrzése. 

- Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, 
anyag, valamint szakismeret igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a 
karbantartási feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról. 

- Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a hibát elhárítani, a karbantartást elvégezni 
nem tudja, értesítenie kell az intézményvezetőt.  

- Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a gyermek/tanulóbalesetek elkerülése 
érdekében, s a felfedezett veszélyeztető hely, állapot megszüntetése karbantartási, 
javítási feladatok elvégzésével. 

- Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek 
ellátáshoz használt eszközök rendszeres karbantartása. 

- Fűtési szezonban naponta ellenőrzi a kazán állapotát. 
Időszakonként jelentkező karbantartási feladatok 

- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után 
gondoskodik a fűtőtestek ellenőrzéséről, légtelenítéséről.  

Egyes helyiségekhez, területekhez kapcsolódó karbantartási feladatok 
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- A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) karbantartási feladatait a víz és 
szennyvízvezetékek, valamint a csapok állapotának ellenőrzésével látja el. 

- Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről, ápoltságáról 
gondoskodik, így: 
• a parkosított területet gondozza (szükség szerint füvet nyír, gereblyéz, metsz, 

gallyaz, pótolja az elpusztult növényeket, locsolja a zöld területet), 
• az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról gondoskodik, 
• lefesti a kültéri, ápolást igénylő tárgyakat (kerítést, korlátot stb.) 

- Télen biztosítja a járófelületetek tisztántartását: 
• ellapátolja a havat, 
• gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről. 

Alkalmanként jelentkező karbantartási feladatok: 
- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan el végzi a rendezvényhez kapcsolódó 

teremrendezési és visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési 
feladatokat.  

- Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz, 
segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 

- Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező 
hibaelhárítási feladatokban részt vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen 
tevékenységét. 

 
Egyéb feladatok 

- Köteles előre jelezni a karbantartási feladataihoz szükséges eszköz, szerszám, üzem- és 
kenőanyag szükségletet. 

- Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért. Köteles a rábízott 
eszközöket, anyagokat biztonságos helyen tárolni. 

- Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában. 
- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be 

a vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról 
gondoskodjon.  

- Feladata, hogy az elvégzett karbantartásokat a karbantartási naplóba bevezesse. 
- Az iskola gépjárműjének vezetése, gyermekek szállítása. 

 
A pluszdíjazás nélkül ellátandó feladatok: 

• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 

 
 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojalis, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
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- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 
kapcsolatos�információkat. � 

 
 
 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős az átvett eszközökért. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
 

 
 

Záradék 
 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 

 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 

Munkaköri leírás 
 

Munkakör megnevezése: gyógypedagógus  
FEOR száma: 2431 
Név:   
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
A munkaidő tanítással lekötött része: 26+6 óra 
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

 

A gyógypedagógus munkaköri leírása 
 
A munkakör célja 
 
A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott szakértői 
vélemény alapján az arra jogosult sajátos nevelési igényű tanulók számára gyógypedagógiai 
foglalkozások megtartása. A fejlesztőpedagógusok nevelő-oktató munkájának szakmai segítése. 
 
Alapvető felelősségek és feladatok 
 
Feladatköre részletesen 
 

• Gyógypedagógiai ellátásban érintett tanulókról nyilvántartás vezetése. 
• A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit 
általában az ágazati jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg. 

• Következetesen betartja a pedagógus etika normáit. 
• Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján– 

élve a pedagógusi szabadság lehetőségeivel, de ezt alárendelve a tanulók érdekeinek 
és a kollektív munkaközösségi, vagy nevelőtestületi döntéseknek –, a módszerek 
és a taneszközök szabad megválasztásával, a tanév elején összeállított egyéni 
fejlesztési terv alapján végzi. 

• Törekszik a differenciált foglalkoztatás és az egyéni haladási ütem tervezésére. 
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Habilitációs – rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti a tanulók sérült képességeit, 
fejletlen funkcióit. Alapos egyéni felkészülés alapján tartja a foglalkozásokat. 

• Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési 
rendszerében meghatározott rend szerint méréseket végez, azokban részt vesz. 

• Alkotó módon részt vállal a tanulók folyamatos felzárkóztatásában, a pályaválasztási 
feladatokban, a gyermekvédelmi tevékenységben és az iskolai élet 
demokratizmusának fejlesztésében. 

• Közreműködik a többi pedagógus szakmai munkájának segítésében tanácsok, 
javaslatok megfogalmazásával. 

• Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület pedagógiai és ezzel összefüggő 
feladataiban. 

• A pedagógiai tevékenysége alatt álló tanulók fejlődéséről, magatartásáról, a 
felvetődő sajátos problémákról szóban és írásban tájékoztatja az érintett 
pedagógusokat, illetve a szülőket. Ellenőrzi az információk tudomásul vételét. 

• Széleskörű kapcsolattartásra törekszik a nevelőtestület tagjaival nevelési és 
szaktárgyi kérdésekben. 

• Szükség esetén hospitál tantárgyi órákon vagy fejlesztőfoglalkozásokon. 
• Rendszeresen fejleszti szakmai, gyógypedagógiai felkészültségét. Ennek érdekében 

felhasználja az önképzés és szervezett továbbképzés alkalmait. 
• Ellátja a tanügyi dokumentációk adminisztrációját, valamint egyéb, a foglalkozásaival 

kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 
• Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, iskolai ünnepségeken, 

megemlékezéseken és az egyéb intézményi rendezvényeken. 
• Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg 

a foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 
feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a 
helyettesítés szakszerűségéhez. 

• Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja 
kollégáival önképzésben szerzett ismereteit; egyezteti velük a szaktárgyi értékelés 
helyi elveit. Részt vesz a helyi tanterv kidolgozásában, helyi és kerületi versenyek 
szervezésében. 

• Partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, részt vesz a szülői értekezleteken. 
Szükség esetén egyéni megbeszélésre behívja a szülőt. 

• A fenti feladatokon kívül az iskolavezetés, illetve a tantestület más feladatokkal is 
megbízhatja a munka feltételeinek előzetes megbeszélése alapján, a jogszabályban 
előírtak szerint. 

• Szükség szerint részt vesz a szabadidős iskolai programok szervezésében és 
lebonyolításában. 

• Szükség szerint részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 
• A tanulók és családjaik adatait a személyiségi jogok védelmének figyelembe 

vételével kezeli. 
• Az intézményről szerzett információit hivatali titokként kezeli. 
• Rendszerességgel átnézi a nyilvántartásban szereplő tanulók szakvéleményeit, 

illetve szakértői véleményeit.  
• Előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a matematika-, olvasás- és írástanulással 

kapcsolatos problémákkal küzdő tanulókkal való szakszerű foglalkozásokat, illetve 
elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket (egyéni fejlesztési terv 
készítése, a tanulók fejlődésével kapcsolatos tájékoztató beszámolók elkészítése 
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stb.). 
• Törvény adta jogánál fogva a foglakozásaihoz maga választja meg a felhasználni 

kívánt taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie 
arra, hogy munkájával a tantestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgája. 
Ennek érdekében konzultál a szakmai munkaközösségek vezetőivel is. 

• Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek életkori 
sajátosságainak megfelelő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális 
kihasználására. 

• Szükség esetén a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottságok vizsgálatát kezdeményezi annak érdekében, hogy a tanuló tanulási 
problémáinak megfelelő szakemberhez kerüljön, illetve ha ez szükséges, 
kezdeményezze megfelelő iskolatípusba irányítását. 

• A tanulók tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 
szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 
helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről. 

• Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók munkáját úgy, hogy az értékelés 
motiváló hatású legyen. 

• Foglalkozásai során kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek 
fejlesztését. 

• A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi. 
Feladata a tanulók minél alaposabb megismerése, amit folyamatos megfigyelésükkel 
és különböző vizsgálatok segítségével érhet el. 

• Tiszteli a tanulók emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a 
tanulóktól is. 

• Együttműködik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó iskolai alkalmazottal. 
• A munkatervben meghatározott időközönként fogadóórát tart. 

 
 

A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 
a munka díjazása szempontjából 

 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 
• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 
• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
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• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
 

 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
 
 
 
 
 

 
Munkaköri leírás 
könyvtáros tanár 

 
Munkakör megnevezése: könyvtáros tanár  
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
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A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek  
A munkaidő tanítással lekötött része: 26+6 óra 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető,  
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
 
 

Általános szakmai feladatok 
(tanárként) 

 
 
Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

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

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 
részesülhessenek gyermekeik. 
 

 
Az egyes jogok biztosítása 

- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatala során. 
 

 
Részletes szakmai feladatok 
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Nevelési-oktatási feladatok 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és 

támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az 
intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan 
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel 
a további tanulásra. 

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

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

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 
tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a vallási, a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 
tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.  

- A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 
- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojális, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek 
keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
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- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 
figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
- Segíti a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel 

neki.  
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 

változtatja.  
 
A tanulók értékelése 

- Irányítja és tárgyilagosan értékeli a tanulók tevékenységét. 
-  

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői 

és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 
tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 

(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
 
 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
 
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

- A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, 
törekszik idegennyelvi-tudásra. 

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 
erkölcsi normákat. 
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- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 
Közösségi feladatokat vállal. 

- Tevékenysége során példát mutat. 
 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény önértékelési programját, különösen a megfogalmazott 

minőségpolitikát és minőségcélokat. 
- Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, 

javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 
 
 
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
 
Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása 
 

- felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához 
szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű 
használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért, 

- kezeli a szakleltárt, a gazdaságvezető által előírt időszakban a leltárakat kezelő 
dolgozóval elvégzi a leltározást, 

- folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását 
- felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges 

javítások iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű 
eszközöket (számítógép, projektor, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) 

- munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a magyar nyelv és 
irodalom munkaközösség minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat. 

- minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő 
könyvekről, tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről, 

- a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat 
igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről, 

- statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről, 
- minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új 

könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt, 
- gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas 

állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről, 
- a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév eleji magyar 

nyelv és irodalmi munkaközösségi értekezleten összefoglalja, 
- minden év februárjában konzultációt tart a magyar munkaközösség értekezletén, 

amelyen véleménycserét kezdeményez a könyvtár működésének javítása érdekében, 
- kezeli a tanári kézikönyvtárat, 
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- elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az 
összegzést, kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított 
normatív tankönyveket,  

- kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás rendjét, 
- lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást, 
- minden tanévben május 31-ig felmérést készít a tartós könyvekkel kapcsolatos 

kölcsönzési igényekről, 
- minden tanévben június 20-ig a tanáriban és a tanulók számára egyaránt közzéteszi a 

kölcsönözhető tartós tankönyvek és segédkönyvek listáját, 
- felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért. 

 
 

A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 
a munka díjazása szempontjából 

 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 
• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 
• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
 

 
A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentori munkaköri leírás 
 

Munkakör megnevezése: Mentor  
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: Intézményvezető, Intézményvezető-helyettesek 
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A mentor munkaideje a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött 
része: heti 2 óra 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 
- a 2013. évi CXXIX. törvény,  
- a 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 
 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető 
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• gyakornok/pedagógus 
 

 
Általános szakmai feladatok 

mentorként 
 

A gyakornok felkészítésének szakaszai 
 

időszak elvárás 
 

1. 1.év 
kezdő szakasz 

Ø Szabályok követése 
Ø Kontextusok felismerése, 

rendszerezése 
Ø Gyakorlati tudás megalapozása 

 
2. 2.év 

befejező szakasz 

Ø Tudatosság 
Ø Tervszerűség 
Ø Prioritások felállítása 
Ø Gyakorlati tudás 

A mentor feladata 
 

• A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel 
kapcsolatos tevékenységében.  

• A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az 
értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak, ezzel megalapozza az új 
pedagógus további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést. 
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• Az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott időszakban részt 
vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében.  

• Értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az 
intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, 
a fejlesztési irányokat. 

• Segíti az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában a munkaköri feladataira 
vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában. 

• Segíti a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai 
módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek 
(foglalkozási eszközöknek) a célszerű megválasztásában. 

• Segíti a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes 
megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában. 

• Valamint segíti a gyakornokot a minősítő vizsgára való felkészülésében. 
• A szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja 

a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart, 
továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít 
számára. 

• Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a 
konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás 
készül. 

• Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. 
• Segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, folyamatos 

ellenőrzi a teljesítését. 
 
A szakmai segítő feladata különösen: 
• Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve 
• Az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot 
• Felkészíti, segíti a gyakornokot 

a) a fentiekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, 
szabályzatok megismerése, értelmezése. 

b) az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében 
foglaltak szakszerű alkalmazására. 

c) a tanítási órák, foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, 
tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására. 

d) a tanítási órák, foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes 
megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, közös tanmenet, óravázlat 
készítése, módszerek átadása. 

e) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására (részt vesz a 
nevelőtestület munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és 
befejező feladatokat) az intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, 
helyettesítés), tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés lebonyolítás segítése 
(pl. kirándulás, ünnepségek), az adott munkaközösség munkájának a bemutatása 
(megállapodások, szabályok), a helyi kommunikációs szokások megismertetése. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
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Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Csuha Antal Baptista Általános Iskola könyvtárának működési szabályzata 

I. Fenntartás, irányítás, elhelyezés 

 

Az alapítás ideje: 2005 

Fenntartója és működtetője: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
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A könyvtár típusa: iskolai  

Szakmai kapcsolatok 

- környező oktatási intézményekkel: Rétközi Iskolaszövetség tagiskolái 

-  könyvtárakkal: Anóka Eszter Városi Könyvtár, Nagyhalász 

pedagógiai szakmai szolgáltatókkal: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Dunáninneni Területi 

Oktatási Igazgatóság 

 

Épületen belüli elhelyezés: iskolaépület földszinti részén 

A tulajdonbélyegző leírása: Csuha Antal Baptista Általános Iskola Iskolai Könyvtár 

 

Intézményen belül a könyvtár működését az intézményvezető irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület, a 

szülői és a diákközösség javaslatának meghallgatásával. 

 

A működéshez szükséges anyagi feltételeket az intézmény előre tervezetten biztosítja. A könyvtáros 

hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható. 

  

II. A könyvtár működésének és igénybevételének szabályai 

Ezt – különös tekintettel a kölcsönzésre vonatkozó előírásokra – a jelen szabályzat mellékletét képező 

könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza. 

III. A könyvtár alapfeladatai 

III/1. Az állománnyal kapcsolatos feladatok 

 

1) Az állomány fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatok: 

• a használók tájékoztatása után vagy kérése alapján a gyűjtőkörbe illő dokumentumok 

beszerzése 

• a szépirodalom és a szakirodalom optimális arányára való törekvés (kb. 30% - 70%) 

•  a dokumentumok épségének megóvása  

• a kölcsönzési fegyelem megtartatása 

• ennek érdekében az intézményből távozó olvasókat az iskolatitkár felszólítja esetleges 

könyvtári tartozásuk rendezésére  

• a kártérítés az intézményben alkalmazott kártérítési rend szerint zajlik 

• az elavult dokumentumok törlése. 

 

2. Az állomány őrzésével kapcsolatos feladatok: 
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- a raktári rend megóvása (folyamatosan és a leltározás alkalmával) 

- a letétek kihelyezése, ellenőrzése, a róluk készült nyilvántartás vezetése 

- a könyvtár kulcsaival az alábbi személyek rendelkeznek: könyvtáros, iskolatitkár, másnak csak 

rendkívüli esetben feljegyzés készítése után adható ki. 

 

A dokumentumok elhelyezése az alábbi állományrészekben történik: 

- kézikönyvtár – szakrendben  

- szakirodalom – szakrendben 

- szépirodalom – rendszó szerint betűrendben  

- elektronikus dokumentumok – leltári szám szerinti sorrendben  

- folyóiratok – címek sorrendjében  

- tankönyvek – tantárgyak szerint  

- segédkönyvek– tantárgyak szerint  

 - letétek – kihelyezve  

 

A könyvtár fokozottan tűzveszélyes terület, ennek megfelelően a tűzvédelmi utasításokat be 

kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség megfelelő takarításáról, hőmérsékletéről és páratartalmáról. 

 

3. Az állomány nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok:  

Az állomány nyilvántartása, leltározása és az állományból való kivonás a vonatkozó rendeleteknek 

megfelelően történik, ezért csak a helyi sajátosságokat ismertetjük: 

- a tulajdonbélyegző elhelyezése: zárt helyen, a szekrényben 

 - a leltári szám feltüntetése: 

  - könyveken: a címlap hátoldalán, 17. oldalon, utolsó számozott oldalon 

  - folyóiratokon: címlapon 

  - elektronikus dokumentumokon: műanyag tok alatti borítón 

- a raktári hely és a Cutter-szám feltüntetése: gerincen, címlap hátoldalán 

- beszerzett dokumentumokról egyedi leltári nyilvántartás készítése a leltárkönyv segítségével 

  - a tartós megőrzésre szánt dokumentumokról: könyvek (betűjel nélküli leltári 

számúak), amelyek várhatóan 3 évnél tovább maradnak használatban 

  - a nem tartós megőrzésre szánt dokumentumokról: elektronikus dokumentumok 

(V(videó), C (cd) D (dvd) betűjelű leltári számúak), tankönyvek ( T betűjelű leltári számúak), amelyek 

várhatóan 3 évnél tovább nem maradnak használatban 

- összesített nyilvántartású dokumentumok leltári adatait tartalmazó lista vezetése a tanulóknak 

vagy a tanároknak tartós használatba kiadott időleges megőrzésű dokumentumokról (tankönyvek, 

tanári kézikönyvek 
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 - a selejtezett dokumentumok listázása, jóváhagyatása és törlése a nyilvántartásból 

 - a leltározás elvégzése a vonatkozó jogszabályban meghatározott időközönként. 

 

4. Az állomány feltárásával kapcsolatos feladatok: 

 - katalógus alapján történő visszakeresés biztosítása, az ebben való segítségnyújtás 

- a felhasználók felkészítése a keresők használatára könyvtárhasználati óra keretében. 

 

III/2. Az állományra épülő szolgáltatások 

 

Az állomány egyéni és csoportos használata általában nyitvatartási időben és kizárólag a könyvtári 

személyzet jelenlétében történik. Az állomány csoportos használatát előre be kell jelenteni. A könyvtár-

pedagógiai programban szereplő órák megtartásáért a könyvtárostanár felel, azok éves beosztását az 

éves munkaterv tartalmazza, melyet a szaktanárokkal egyeztet. A helyi pedagógiai programban szereplő 

könyvtári szakórák időpontját az érdekelt szaktanár előre egyezteti a könyvtárostanárral. 

 

IV. A könyvtár kiegészítő feladatai 

 

A könyvtár lehetővé teszi, hogy az intézményben működő tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, 

keretében állományát, helyiségét a tanulók és a pedagógusok használhassák.  

A tartós használatba adott tankönyvek kölcsönzésével közreműködünk az iskolai tankönyvellátásban. 

 

V. Mellékletek, kiegészítő szabályzatok 

1) Gyűjtőköri szabályzat 

2) Könyvtárhasználati szabályzat (házirend) 

3) A könyvtárostanár és a könyvtáros munkaköri leírása  

4) Katalógusszerkesztési (beviteli) szabályzat  

5) Tankönyvtári szabályzat 

 

VI. A szabályzathoz kapcsolódó egyéb önálló dokumentumok 

 

1) Könyvtár-pedagógiai program  

 

A szabályzat a jogszabályi környezet változása esetén felülvizsgálandó, szükség esetén módosítandó. 

 

Dátum: Nagyhalász, 2013. 03 20. 
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Készítette: Szentirmai Gáborné 

 

Jóváhagyta: Rónyai Tünde 

szakértő 

 

Felhasznált jogszabályok jegyzéke 

 

A szakvélemény az iskola intézményvezetőjának írásos felkérésére, az alábbi jogi előírások figyelembe 

vételével készült: 

- 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

- 3/1975. KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

- A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975. KM-PM együttes rendelettel 

megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről (Műv. Közlöny 1978/9.) 

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

névhasználatáról 

- 110/2012. Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

 

Szakmai-módszertani ajánlásként az Így működik az iskolai könyvtár. Módszertani útmutató az iskolai 

könyvtárak működéséhez és működési dokumentumainak elkészítéséhez. Bp. FPI, 1998. című kiadványt 

vettem alapul. 
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Mellékletek 

Gyűjtőköri szabályzat 

I. A gyűjtőköri szabályzat kialakítását befolyásoló tényezők 

 

1. Az intézmény szerkezete és profilja 

A képzés típusa: alapfokú képzés, általános iskola 

                           Középfokú képzés: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola 

 

2. Nevelési és oktatási céljai 

A felkészítés célja: alapfokú és középfokú ismeretek szerzése 

Elérni kívánt értékek: a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, harmonikus, kiegyensúlyozott 

emberek nevelése, a tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

 

3. Helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere 

Az alkalmazott tanterv :helyi tanterv 

 

4. Tehetséggondozási, felzárkóztatási programja 

A tehetséggondozási formái és területei az intézményben: nívócsoportos oktatás, tehetséggondozó 

foglalkozások, tanulmányi versenyekre való felkészítés, kapcsolat a művészeti iskolával, könyvtári 

foglalkozások, kulturális rendezvények látogatása 

A felzárkóztatási formái és területei az intézményben: csoportbontás, differenciált foglalkozás, 

felzárkóztató korrepetálás 

 

5. Külső tényezők:  

Más könyvtárak, számítógépes szolgáltatások, adatbázisok igénybe vétele: 

- közeli könyvárakkal való jó kapcsolat. 

 

6.Állományelemzés 

Az állományegységek (szépirodalom, szakirodalom, kézikönyvtár, elektronikus dokumentumok) aránya 

megfelelő. 

II. Gyűjtőköri szabályzat 

 

 A könyvtár állománya vétel, ajándék és csere alapján gyarapodik. 

 

 A gyűjtött dokumentumok formája lehet: 
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  - könyv 

  - periodikum 

  - brosúra 

  - tankönyv 

  - segédkönyv 

  - elektronikus  

  - oktatócsomag 

 

 A könyvtár gyűjtőkörét a nevelés és oktatás céljai határozzák meg.  Ennek megfelelően a 

főgyűjtőkörbe kerülnek az ehhez közvetlenül felhasználható dokumentumok, az ehhez lazábban 

kapcsolódóak pedig a mellékgyűjtőkörbe. A könyvtári költségvetésből elsődlegesen a főgyűjtőkörbe 

tartozó dokumentumok beszerzésére kell forrást biztosítani. 

 

Szépirodalom  

Tartalom Mélység 

házi és ajánlott olvasmányok a teljesség igényével 

nagy példányszámban   

átfogó irodalmi antológiák kiemelten 

a tananyagban szereplő szerzők művei  kiemelten 

a tananyagban nem szereplő szerzők művei  válogatással 

tematikus irodalmi antológiák válogatással 

regényes életrajzok, történelmi regények erős válogatással 

gyermek- és ifjúsági irodalom erős válogatással 

az iskolában oktatott nyelvek irodalma (idegen nyelven) erős válogatással 

 

Kézikönyvek  

Tartalom Mélység 

általános lexikonok és enciklopédiák tematikus teljességgel 

a tudományok alapszintű elméleti és történeti összefoglalói a teljesség igényével 

a tantárgyakhoz kapcsolódó ismereteket tartalmazó 

összefoglaló jellegű művek, lexikonok, enciklopédiák 

tematikus teljességgel 

 

Szakirodalom  

Tartalom Mélység 

a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó szakkönyvek tematikus teljességgel 
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a tananyaghoz közvetve kapcsolódó szakkönyvek válogatva 

a tanulókat érintő pályaválasztási és felvételi kiadványok teljességre törekedve 

helytörténeti vonatkozású művek válogatva 

az iskolára vonatkozó művek  teljességgel 

 

Kéziratok  

Tartalom  Mélység 

az iskola tanárainak és tanulóinak az iskolával vagy az iskolai 

élettel kapcsolatos dokumentumai 

teljességre törekedve 

 

Pedagógiai gyűjtemény  

Tartalom Mélység 

pedagógiai kézikönyvek teljességgel 

pedagógiai szakkönyvek válogatva 

tantárgyi módszertani segédkönyvek teljességre törekedve 

pedagógiához kapcsolódó tudományágak szakkönyvei erősen válogatva 

 

Hivatali segédkönyvtár  

Tartalom Mélység 

az iskola működtetéséhez nélkülözhetetlen igazgatási, 

gazdasági, jogi, ügyviteli dokumentumok 

tematikus teljességgel 

az iskola speciális feladatainak (pl. gyermek- és ifjúságvédelem) 

ellátásához és intézményeinek  működtetéséhez szükséges 

jogi és  módszertani kiadványok, segédletek, szabályzatok 

tematikus teljességgel 

 

A könyvtáros segédkönyvtára  

Tartalom Mélység 

az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályzatok, táblázatok, 

módszertani segédletek 

teljességgel 

 

Tankönyvek, segédkönyvek  

Tartalom Mélység 

az iskolában használatos tankönyvek kis példányszámban – 

teljességgel 
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az iskolában használt tartós használatú vagy ingyenesen 

biztosított tankönyvek 

igényeknek megfelelő 

példányszámban – 

teljességgel 

munkáltató eszközként használatos művek nagy példányszámban  – 

kiemelten 

 

Nem hagyományos dokumentumok  

Tartalom Mélység 

a tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható nem 

hagyományos dokumentumok 

válogatva 

 

Periodikum  

Tartalom Mélység 

az oktatáshoz közvetlenül felhasználható, illetve pedagógiai és 

a tantárgyaknak megfeleltethető szakmai folyóiratok 

válogatva 

 

Mindezeken felül az intézmény jellegének megfelelően kiemelten gyűjtjük a vallással, hitélettel  

kapcsolatos különböző típusú dokumentumokat. 

 

A gyűjtőkörbe nem tartozó művek: 

 

 - kizárólag szórakoztató irodalmi, zenei stb. alkotások 

 - egy-egy szakma nem oktatott részterületét érintő szakirodalmi művek 

 - tartalmilag elavult dokumentumok. 

 

Gyűjtőkörbe nem tartozó művek még ajándékozás útján sem kerülhetnek az állományba. 
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Könyvtári házirend 

 

A könyvtár használói az intézmény tanulói és dolgozói. 

A beiratkozás ingyenes az olvasó adatainak felvételével történik. Az adatokban bekövetkezett 

változásról a legközelebbi kölcsönzéskor az olvasó köteles a könyvtárostanárt tájékoztatni. Az olvasók 

adatainak kezelésére a mindenkori adatvédelmi szabályok érvényesek. 

A beiratkozott olvasók a könyvtár minden dokumentumát és szolgáltatását használhatják. 

Kölcsönözni a kézikönyvtári állomány kivételével minden dokumentumot lehet. A könyvtárból csak a 

könyvtárostanár tudtával vihető el bármilyen dokumentum. 

A kölcsönzési idő általában 1 hét, de ettől a használat sajátosságai alapján el lehet térni. 

Egyszerre 1 dokumentum kölcsönözhető. 

A könyvtár használója anyagi felelősséggel tartozik az általa használt dokumentumokért, 

berendezési tárgyakért. Köteles a könyvtár rendjét megőrizni. 

A könyvtár tanítási napokon a használók igényéhez igazodva a tanítási idő alatt és utána is nyitva 

van. A nyitvatartási idő tanévenként változhat. 

A könyvtár nyitva tartását a bejárati ajtónál ki kell függeszteni.  

A könyvár minden használója köteles megőrizni a könyvtár rendjét, tisztaságát, a 

dokumentumok és a felszerelések épségét; valamint tiszteletben tartani a többi használó 

könyvtárhasználati igényeit.    

. 
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Munkaköri leírás 

Munkaköri leírás 
könyvtáros tanár 

 
Munkakör megnevezése: könyvtáros tanár  
FEOR száma: 2431 
Név:  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek  
A munkaidő tanítással lekötött része: 26+6 óra 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 
- 2013. évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

módósításáról, 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet, 
- 2012. évi I. Törvény 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
- Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
- Pedagógiai program. 

 
A munkavégzés helye: 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 09. 
 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. 
             4485 Nagyhalász, Arany J. u. 73/a 
 
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

• intézményvezető,  
• intézményvezető-helyettesek 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
 
 

Általános szakmai feladatok 
(tanárként) 

 
 
Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

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

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 
részesülhessenek gyermekeik. 
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Az egyes jogok biztosítása 

- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatala során. 
 

 
Részletes szakmai feladatok 

 
Nevelési-oktatási feladatok 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és 

támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az 
intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan 
a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel 
a további tanulásra. 

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

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

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 
tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a vallási, a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 
tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.  

- A tanulót testi és lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 
- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  

 
Különleges felelo ̋ssége  

- a Baptista Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház tanításával szemben lojális, az Egyház 
tanítása szerinti, keresztény emberhez méltó életvitel, a hivatali titkokat megőrzi. 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért � 
- bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával 

kapcsolatos�információkat. � 
 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek 
keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását 
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- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 

- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 
megteszi, 

- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
- Segíti a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel 

neki.  
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 

változtatja.  
 
A tanulók értékelése 

- Irányítja és tárgyilagosan értékeli a tanulók tevékenységét. 
-  

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

• ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
• ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői 

és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 
tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, 
illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik 

arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja 

(részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
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Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
 
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

- A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, 
törekszik idegennyelvi-tudásra. 

- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 
erkölcsi normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 
Közösségi feladatokat vállal. 

- Tevékenysége során példát mutat. 
 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény önértékelési programját, különösen a megfogalmazott 

minőségpolitikát és minőségcélokat. 
- Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, 

javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 
 
 
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 
tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 
 
Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása 
 

- felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához 
szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű 
használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért, 

- kezeli a szakleltárt, a gazdaságvezető által előírt időszakban a leltárakat kezelő 
dolgozóval elvégzi a leltározást, 

- folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását 
- felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges 

javítások iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű 
eszközöket (számítógép, projektor, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) 

- munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a magyar nyelv és 
irodalom munkaközösség minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat. 

- minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő 
könyvekről, tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről, 

- a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat 
igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről, 

- statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről, 
- minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új 

könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt, 
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- gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas 
állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről, 

- a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév eleji magyar 
nyelv és irodalmi munkaközösségi értekezleten összefoglalja, 

- minden év februárjában konzultációt tart a magyar munkaközösség értekezletén, 
amelyen véleménycserét kezdeményez a könyvtár működésének javítása érdekében, 

- kezeli a tanári kézikönyvtárat, 
- elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az 

összegzést, kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított 
normatív tankönyveket,  

- kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás rendjét, 
- lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást, 
- minden tanévben május 31-ig felmérést készít a tartós könyvekkel kapcsolatos 

kölcsönzési igényekről, 
- minden tanévben június 20-ig a tanáriban és a tanulók számára egyaránt közzéteszi a 

kölcsönözhető tartós tankönyvek és segédkönyvek listáját, 
- felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért. 

 
 

A pedagógus munkaköri feladatainak meghatározása 
a munka díjazása szempontjából 

 
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- szükség esetén az iskolabuszon utazó gyerekek felügyelete, 
- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 
- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  
- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

• felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 
• felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 
• értékeli a tanulók teljesítményét 
• elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 
• részt vesz a nevelőtestület munkájában 
• részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 
• részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 
• részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 
• szervezi a szabadidő hasznos eltöltését 
• közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában 
• ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 
• részt vesz az iskolai programokon 
• részt vesz az iskolavezetés által kijelölt rendezvényeken 
• részt vesz a továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos teendőkben 
• részt vesz az iskola népszerűsítésben 

 
Plusz díjazásért ellátandó feladatok: 

• Kizárólag külön megállapodás esetén 
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A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
- Felelős anyagilag az átvett eszközökért 
- Az intézmény szabályzatainak betartásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Kelt: Nagyhalász,  
 
 
 ...........................................................................   ..........................................................................  

átadó átvevő 
 
 
Példányok: 
 1. pld. munkáltató 
 2. pld. munkavállaló személyi anyag 
 3. pld. irattár 
 

Katalógusszerkesztési szabályzat 

 

A könyvtár az alábbi cédulakatalógusokkal rendelkezik: raktári katalógus 

 

Bevitelkor egyszerűsített címleírást tartalmazunk, azaz feltüntetjük a szakjelzetet, címet (egyéb 

címadatokat), szerzőt, megjelenési helyet, kiadót, évet, lelőhelyet, terjedelmet, sorozatot, ISBN-

számot, beszerzési időt és módot, beszerzési és feltüntetett árat ETO-t, Cutter-számot. Tankönyv 

esetében a raktári számot is. 

 

A selejtezési jegyzékeket folyamatosan vezetjük, külön jegyzéket alkalmazunk a tartós és az ideiglenes 

nyilvántartású dokumentumokra. 

 

Tankönyvtári szabályzat 

 

1) A tanuló jogai és kötelességei 
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A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot 

stb., továbbiakban tankönyv) tanév kezdéskor kapja kézhez. A tankönyvet köteles megőrizni és 

rendeltetésszerűen használni, távozásakor a könyvtárnak visszaszolgáltatni. Ebből fakadóan elvárható 

tőle, hogy az általa használt tankönyv tanulmányai végéig használható állapotban legyen. Az 

elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

- az első év végére, amelyben tényleges használat történt, legfeljebb 25 %-os 

- a második év végére, amelyben tényleges használat történt, legfeljebb 50 %-os 

- a harmadik év végére, amelyben tényleges használat történt, legfeljebb 75 %-os 

- a  negyedik év végére, amelyben tényleges használat történt,  100 %-os lehet. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben 

az intézményvezető szava döntő. 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

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

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

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

A támogatásként kapott ingyenes tankönyvet a tanuló a fent meghatározott avulás 

figyelembevételével megvásárolhatja. 

A használatra kapott tankönyveket a tantárgy tanulásának végeztével vagy a tantárgyból letett vizsga 

teljesítésekor vissza kell szolgáltatni. 

 

 

2) A könyvtár feladata a tartós használatba adott tankönyvekkel kapcsolatban 

 

A tanulók számára ingyenesen kiadott tankönyvek különgyűjteményt alkotnak. Ez a tankönyvtár.  

Nyilvántartásuk egyedi. Szintén a könyvtári állomány ezen részét képezik a tanárok részére 

munkaeszközként kiadott tankönyvek, segédkönyvek, elektronikus dokumentumok. 

A tankönyvtár állományára vonatkozó adatokat az éves statisztikában szerepeltetni kell. 

 

A tankönyvrendelés befejezésekor a tankönyvfelelős közli a könyvtárral, hogy milyen 

tankönyvekre lesz szükség a következő tanévben. A tankönyvtár állományából ezután a feleslegessé vált 

tankönyveket selejtezni kell.  

 

Legkésőbb a tankönyvrendelés lezárásakor a tankönyvfelelős táblázatban listát készít (osztály, név, 

tankönyv, ár lebontásban) a könyvtár részére arról, hogy a támogatott tanulóknak milyen tankönyvet 

rendelt meg. Ez a lista lesz a későbbi kölcsönzés és leltári nyilvántartás alapja.  
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A tanulók tanulmányuk végeztével visszaviszik a könyvtárba a tartós használatba kapott tankönyveket; 

a visszakapott, már nem használható tankönyveket a nyilvántartásból törölni kell. A tankönyvtárban 

lévő még használható tankönyvekről minden tanév végén, de még a tankönyvrendelés lezárása előtt 

lista készül, amelyet át kell adni a tankönyvfelelősnek. Ezeket a tételeket az iskola tankönyvrendelésében 

figyelembe kell venni. 

 

 

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI 

PROGRAM 

 

Az iskola szerkezete:  

 

Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola, 

évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztállyal.  

Az iskola nevelési- oktatási céljai a Pedagógiai Programunkban meghatározottak.  

A kultúra és a műveltség átadása oly módon valósul meg intézményünkben, hogy a törvény által előírt 

Nemzeti Alaptanterv működési területeit építik magukba a tantárgyak tantervi szinten évfolyamokra, 

témákra, tanítási órákra bontva.  

A tantárgyi követelményrendszer az iskola helyi tanterve részletesen meghatározza.  

A tehetségfejlesztés, gondozás és felzárkóztatás részleteit a Pedagógiai Program fogalmazza meg.  

 

A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában  

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi 

feladat, olyan, amely az egész tantestület közös ügye. Az iskola akkor tudja a könyvtár használatára, 

önművelésre nevelni diákjait, ha ez a feladat áthatja a pedagógiai program egészét.  

 

A könyvtár-pedagógiai program (stratégia) kialakítása  

 

A könyvtár-pedagógia helyi terve a NAT könyvtári követelményrendszerére épül, de nem azonos vele, 

maximálisan figyelembe veszi az intézmény sajátosságait és adottságait.  

Az egyes műveltségterületek – ezen belül a könyvtár-pedagógia – helyi tervét az iskola vezetése és a 

tantestület a könyvtárossal együtt közösen készítik el.  

Az intézményvezetés biztosítja a tanulási, önművelési követelmények, elvárások megvalósításához az 

infrastrukturális feltételeket. A könyvtárossal közösen kialakítja az adott intézmény könyvtár-
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pedagógiai stratégiáját. Felelős az iskolavezetés, a könyvtáros és a tantestület hatékony 

együttmunkálkodásáért.  

 

A könyvtáros feladatai 

 

A könyvtár az iskola szerves része. A könyvtáros feladata, hogy az iskolában valósuljon meg a hatékony 

és tervszerűen felépített könyvtárhasználat és az erre való nevelés. 

 

A szaktanárok feladatai  

 

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi 

feladat, tehát az egész tantestület közös ügye, tagjainak munkaszerepétől függetlenül. A helyi könyvtár-

pedagógiai program kidolgozásába be kell vonni a szaktanárokat is. Legyen jelen mindennapi pedagógiai 

munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő forrásalapú tanítás-tanulás és kutatómunka igénye. 

Alapozzák meg tanulóikban a könyvtár rendszeres használatának szokását és a különböző önművelési 

technikák elsajátítását.  

 

A tanítás-tanulás (könyvtári ismeretszerzés) feltételeinek tervezése  

 

Lehetőség szerint mindig könyvtári környezetben történjen a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek 

és gyakorlatok tanítása. Ellenkező esetben a hatékonyság erősen kétséges. Fontos a könyvtárostanárral 

való rendszeres konzultáció, időpont egyeztetés, a szervezési kérdések megbeszélése, vagyis a 

különböző könyvtári foglalkozások (szakórák, napközis, tehetséggondozó stb.) gondos előkészítése. 

Alapvető követelmény, hogy minden tanulónak legyen helye, és tudjon jegyzetelni a könyvtár 

úgynevezett tanuló-kutató övezetében. Az eredményes és hatékony médiatári önművelés egyik 

alapfeltétele, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális 

ismerethordozó) álljon a tanulók rendelkezésére az egyéni és differenciált csoportfoglalkozásokon.  

Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumot adjunk a foglalkozásokon 

a tanulók kezébe, mely az életkori sajátosságaiknak legjobban megfelel, és amelyet előzőleg már volt 

alkalmuk közelebbről tanulmányozni.  

 

Az egyénhez igazodó tanulásirányítás normáinak a tervezése  

 

Alapvető követelmény, hogy a pedagógusnak a könyvtári feladatokat, gyakorlatokat kiválasztó munka- 

(óra-) szervező tevékenysége mindig a tanuló teljesítményéhez igazodjon.  
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A választott feladatok és munkaformák kellően motiváltak legyenek, a felfedezés, a rátalálás, önkifejezés 

élményével hassanak, és elégítsék ki a tanulók eltérő érdeklődését. A hatékonyság érdekében a 

könyvtári foglalkozásokban is alkalmazzuk a tanulásszervezés különböző munkaformáit (frontális, 

differenciált, csoport, egyéni). Külön tervezzük meg a közvetlenül irányított könyvtári csoportos, és az 

egyénre szabott önálló tanulói tevékenységeket. Olyan feladatokat is adjunk, amelyek segítik a helyes 

tanulásmódszertani jártasságok kialakítását.  

Amikor a tanulók konkrétan megismerkednek a különböző dokumentumokkal (könyvek, képek, 

folyóiratok, audiovizuális ismerethordozók), azokat mindig adjuk a kezükbe, lapozzák át, 

tanulmányozzák, olvassák el a legfontosabb adatokat, tájékozódjanak tartalmukról, műfajukról, nézzék 

meg az illusztrációkat, ábrákat. A könyvtári gyűjtőmunkánál felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden 

esetben közölni kell a felhasznált forrás/ok legfontosabb adatait (szerző, cím, impresszum). A 

feladatadás mindig érthető, világos és egyértelmű legyen. A tanulók rendszeresen gyakorolják a könyv- 

és sajtóolvasást, működjön a tanulói önellenőrzés. A könyvtári gyakorlatokat értékeljük (személyenként 

és csoportonként) folyamatosan. Alakuljon ki a tanulókban a különböző információhordozók 

rendszeres használatának igénye. 

 

A különböző tanulótípusokhoz igazodó bánásmód  

 

Az iskolai könyvtárba érkező tanulók, tanulócsoportok összetétele merőben eltérő, és nagyfokú 

differenciáltság jellemzi az egyes tanulók viszonyulását könyvhöz, olvasáshoz, könyvtárhoz. E 

pedagógiailag nem elhanyagolható tényezőt a tervezéskor figyelembe kell vennie a könyvtárosnak és a 

tanárnak egyaránt. Alapvető pedagógiai cél, hogy minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és 

a könyvtár iránti pozitív attitűd. Váljon számukra mindennapi szükségletté, igénnyé az olvasás örömet, 

feloldódást hozó gyönyörűsége. Érezzék a személyre szóló törődést és a segítő szándékú beavatkozást 

olvasmányaik helyes kiválasztásakor.  

 

A könyvtárhasználati követelmények integrációjának iskolai feltételei  

 

A tanórán megszerzett tudást és ismeretanyagot – a könyvtári eszköztárra építve – számos háttér-

információval bővíthetik a tanulók. A szépirodalmi, ismeretközlő, tudományos művek, dokumentumok 

és a tömegkommunikációs csatornák útján szerzett ismeretek fontos kiegészítői az iskolában megismert 

műveltségterületek tudásanyagának. Éppen ezért valamennyi ismeretkör tanításakor alapvető elvárás, 

hogy a tanuló ismerje meg és használja az adott tantárgy fontosabb dokumentumait és modern 

ismerethordozóit. Legyen igényes az önművelés különböző csatornáinak megválasztásában. Tegyen 

szert olyan könyvtárhasználati tudásra, melynek birtokában képessé válik az önálló információszerzésre 

és -átadásra – szóban is írásban egyaránt – a tanult ismeretkörök és az egyéni érdeklődés szerint. Az 
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információszerzés különböző csatornái útján képes legyen a tovább építhető permanens önművelésre. 

Ennek érdekében el kell érni, hogy a szaktanárok beépítsék a tanítási programjukba (mikrotantervükbe) 

a könyvtár adta önművelési csatornákat. Legyen jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári 

eszköztárra épülő önálló információszerzésre, forrásalapú tanulásra és szaktárgyi kutatómunkára 

nevelés igénye.  

A helyi tantervben meg kell jelennie a könyvtárhasználatnak. Kívánatos, hogy korszerű pedagógiai 

módszertani kultúrával és megfelelő színvonalú, informatikai műveltséggel rendelkezzen a tantestület.  

Meghatározó az iskolai könyvtáros személye, aki egyéb szakmai feladatai mellett kialakítja az adott 

intézmény könyvtár-pedagógiai stratégiáját és felelős a NAT könyvtárhasználati követelményrendszer 

eredményes megvalósításáért.  

 

Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása  

 

Ismerje meg a tanuló és használja az iskolai vagy más (közművelődési, szak-) könyvtár állományát és 

szolgáltatásait. Igazodjék el a médiatárak, információs központok gyűjteményében. Gyakorolja a 

könyvtári eszköztárra épített önálló ismeretszerzést, fejlessze beszédkultúráját, műveltségét, tanulási-

önművelési szokásait, rendszeres olvasással és könyvtárhasználattal. Vegye igénybe a tömegmédiumok 

adta önművelési lehetőségeket. 

Ismerje meg a tanuló és rendszeresen használja az adott műveltségterület nélkülözhetetlen 

alapdokumentumait (általános és szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak, összefoglalók, 

gyűjtemények, gyakorlókönyvek) és modern ismerethordozókat (AV, számítógépes programok, CD, 

multimédia). Tanulmányozza a könyvtárban található gyermek- és felnőtt lapok, magazinok és 

szakfolyóiratok rovatait (sajtófigyelés). Tudja használni a megismert dokumentumok tájékoztató 

apparátusát (tartalom, előszó, mutatók). 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata  

 

Ismerje meg és rendszeresen használja a szaktárgyi kutató-gyűjtő munkához nélkülözhetetlen 

kézikönyvtári forrásokat (lexikonok, szótárak, adattárak, forrásgyűjtemények, összefoglalók). 

Gyakorolja a lexikonok és kézikönyvek használatát olvasás közben (szócikk, élőfej, mutatók). 

Készségszinten tájékozódjon tankönyvekben, munkafüzetekben, forrás- és 

szemelvénygyűjteményekben, antológiákban, a tartalomjegyzék, a fejezetek és a mutatók alapján. 

Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített irodalomkutatást, anyaggyűjtést (jegyzetelés, 

lényegkiemelés, cédulázás), forráselemzést, önálló információszerzést. Irodalomkutatáshoz, 

anyaggyűjtéshez bibliográfia, tanulmány, kiselőadás összeállításához használja a könyvtár katalógusait, 
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bibliográfiáit és számítógépes adatbázisát. Legyen képes többlépcsős referenskérdések megoldására a 

teljes könyvtári eszköztár felhasználásával.  

 

Önművelés, a szellemi munka technikája  

 

Iskolai feladatai és egyéni problémái megoldásához tudja önállóan kiválasztani és felhasználni a könyvtár 

tájékoztató segédeszközeit. Legyen képes hagyományos dokumentumokból és modern 

ismerethordozókból információt meríteni, felhasználni és a forrásokat megjelölni.  

 

A könyvtárhasználati kultúra emelése, a tanulási, önművelési szokások fejlesztése csak akkor lehet 

eredményes, ha az iskola valamennyi pedagógusa egy közösen vállalt pedagógiai program keretében 

végzi feladatát, mert csak az együttműködés eredményezheti a hatékony könyvtári eszköztárra és 

információs bázisra épülő fejlett pedagógiai-módszertani kultúra kialakulását és az igényes tantárgyi 

integráció létrejöttét. 

 

Időtervek, órakeretek tervezése  

 

A könyvtári foglalkozásokat előre ütemezni kell. Az időkeretek ütemezése – kellő szaktanári 

egyeztetéssel – a könyvtáros feladata. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanítása minden 

évfolyamon évi négy tanórában történik. A könyv-és könyvtárhasználat tananyaga a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy órakeretébe épül be. 

 

 Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek  

 

A NAT könyvtárhasználati követelményrendszere tantárgyi integrációjának megalapozása a tanítás-

tanulás folyamatában a következő eszközök és dokumentumok felhasználását igénylik:  

– Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai.  

– Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök.  

– Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, Internet, multimédia).  

– Nemzeti alaptanterv.  

– A pedagógusok és a tanulók által felhasznált taneszközök.  

 

A könyvtárhasználatra nevelés tantárgy-metodikai megalapozása  
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A könyvtárhasználati ismeretanyag a NAT egészét átfogja, a képességfejlesztésre és a tanulási, 

önművelési kultúra megalapozására teszi a hangsúlyt. A műveltséganyag – jellegéből adódóan – 

elsősorban spirális, másodsorban lineáris elrendezésű.  

A könyvtárhasználati tudás megszerzésekor a tanítás-tanulás kiemelt preferenciái a következők:  

– önálló ismeretszerzésre, forrásalapú tanulásra nevelés,  

– változatos tevékenységformák alkalmazása (tanulásszervezés, motiválás, játék),  

– eszköztudás, gyakorlati technikák elsajátítása (könyvtárhasználat, szaktárgyi ismeretszerzés  
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