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I. BEVEZETŐ 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma 

 

A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy a törvény-

ben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási 

intézményben. 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdo-

kumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkít-

heti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (Nkt.) a szervezeti 

és működési szabályzattal kapcsolatos rendelkezései; 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (R.)  szervezeti és 

működési szabályzattal kapcsolatos rendelkezései; 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendeletnek (Áht.) a költségvetési szervek szervezeti és működési 

szabályzattal kapcsolatos rendelkezései; 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (Tprt.) szervezeti 

és működési szabályzattal kapcsolatos rendelkezései; 

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyv-

ellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet szervezeti és működési 

szabályzattal kapcsolatos rendelkezései; 
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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS REN-

DELKEZÉSEI ÉS HATÁLYA 

 

A Laky Ilonka Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 

szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2013. 

március 26-án fogadta el. 

 

A jelen szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) az intézmény fenntartójának jó-

váhagyásával 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg az ezt megelőző 

szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. 

 

A szervezeti és működési szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban 

meghatározottak szerint véleményezte: 

 az iskolai diák-önkormányzat 

 az iskolai szülői szervezet 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, 

valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helységeiket, 

létesítményeit. 

 

Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, 

valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények 

ideje alatt. 



 

 7  

AZ ISKOLA ALAPADATAI 

 

Az intézmény neve:   Laky Ilonka Általános Iskola 

KIK- azonosító:    135 006 

OM- azonosító:     032 496 

Törzskönyvi azonosító szám:  652061 

KSH statisztikai számjel:  16795798-2-13 

Régi törzskönyvi azonosító:  391986207 

Törzskönyvi bejegyzés dátuma:  1999. 08. 01. 

  

  Az intézmény székhelye, telephelye: 2233 Ecser, Rákóczi út 1-3. 

  Elérhetősége:    Tel./Fax: 06-29/335-164 

       iskola@ecser.hu 

Helyrajzi száma:   883 

Területe:     2370 m
2
    

Az intézmény alapítója:  Ecser Községi Tanács 

Alapítás éve:    1960 

Az alapító jogutódja, illetve a működtető neve és címe: 

      Ecser Községi Önkörmányzat 

      2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

Az intézmény irányítója, felügyeleti szerve:  

      Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

      1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

      Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

      Vecsési Tankerülete 

      2220 Vecsés Károly u. 2. 

Az intézmény alapító (módósító) okiratának  

 száma:     

 hatályba lép:    

Működési területe:   Ecser nagyközség közigazgatási területe 

Az intézmény jogállása:   Önálló jogi személy 

Az intézmény típusa:   általános iskola 
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Típus szerinti beosztása: 

        Tevékenysége jellege alapján:  közszolgáltató 

        Közszolgáltató szerv fajtája: Közoktatási feladatokat ellátó közintézmény 

Költségvetési szerv tevékenysége: 

Jogszabályban meghatározott közfeladat: 

   TEÁOR 8520  Alapfokú oktatás, nappali 

Az intézmény alaptevékenysége: 

Alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint:  

   52010 Alapfokú oktatás 

Az alaptevékenységen belül 8 osztályos képzés, napközis ellátás, tanulószoba. 

Szakmai munkáját a fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai Program szerint látja el. 

Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma  

Általános iskolai nappali rendszerű 

nevelés, oktatás (1-4.oszt.; 5-8.oszt) 

852011 

852021 

Általános iskolai napközi otthoni 

nevelés 

855911 

Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 

és családok életminőségét javító 

programok 

890114 

Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

Munkahelyi étkeztetés 562917 

Iskolai, diáksport tevékenység és 

támogatása 

931204 

 

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: 

 

Kiegészítő tevékenység megnevezése Szakfeladat száma 

Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

382002 

 

A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet és vállalkozási tevékenységet nem 

folytat. 
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Az intézmény számlaszáma:  Nincs külön számlája az intézménynek, 

megegyezik a fenntartóéval, illetve a 

működtetőével. 

 

Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága:  

      Az intézmény ÁFA-körbe nem tartozik 

 

Az iskola bélyegzőjének felirata és lenyomata: 

Laky Ilonka Általános Iskola 

2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.  

Tel./fax: 29/335-164  

OM-azonosító 032496 
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II. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 

 

 

AZ ISKOLA SZERVEZETE 

 

AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA 

Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársa az 

igazgatóhelyettes alkotja.  

Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a 

fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az 

intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik.  

Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató ezt a jogkörét alkalmanként 

átruházhatja az intézmény dolgozóira. 

Az igazgató ellátja továbbá az egyéb jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem 

ruházott- feladatokat. 

Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az igazgató gyakorolja. Távolléte vagy 

akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményekre 

vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá.  

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Az igazgató munkáját a 2 fő igazgatóhelyettes (alsó tagozatot irányító és felső tagozatot 

irányító igazgatóhelyettes) segíti. 

Az igazgatóhelyettesek megbízatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közokta-

tási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírá-

sai szerint pályázati eljárás keretében történik. 

Az igazgatóhelyettesek és más vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, 

valamint az igazgató közvetlen irányítása alatt végzik. 

Az igazgatóság rendszeresen kéthetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az 

igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. 
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A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskörében - teljes felelősséggel a megbízott igazgatóhelyettes helyettesíti.  Az igazgató 

tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. (Tar-

tós távollétnek minősül a legalább két hetes, folyamatos távollét.) 

Az igazgató és a helyettesek távollétében - ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást - 

az igazgatót a felsős munkaközösség vezetője helyettesíti.   

 

AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE (AZ IGAZGATÓI TANÁCS) 

Az iskola vezetőségének a tagjai: 

 az igazgató, 

 a 2 igazgatóhelyettes, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői (alsós-, felsős-, napközis vezető) 

 a diákönkormányzat vezetője, 

 a közalkalmazotti tanács elnöke, 

 a szülői szervezet elnöke. 

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javas-

lattevő joggal rendelkező testület. Havonta legalább egyszer tart megbeszélést az aktuális 

feladatokról, az ülés összehívása az igazgató feladata. A megbeszélésről írásban emlékez-

tető készülhet. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.  

 Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint 

ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 
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A VEZETŐI MUNKA MEGOSZTÁSA 

Személyi munka: 

  Munkaviszony létesítése, megszüntetése:  ig. 

  Személyi anyagok kezelése:    ig., ig.h., iskolatitkár 

  Fegyelmi ügyek:     vezetőség 

  Dolgozók szabadsága:     ig. 

  Túlórák és helyettesítések kiírása, nyilvántartása: ig.h, iskolatitkár 

  Munkaköri leírások:     vezetőség 

  Baleset- és munkavédelem:    ig.h. 

Oktató-nevelő munka szervezése, tervezése: 

  A tervezés koordinálása:    ig., ig.h. 

  Tantárgyfelosztás:     vezetőség 

  Órarendkészítés:     ig., ig.h. 

  Házirend készítése:     ig. 

  Kapcsolattartás a munkaközösség-vezetőkkel: ig., ig.h. 

  Továbbképzések:     ig., ig.h. 

A tanulókkal kapcsolatos egyéb ügyek: 

  Felvétel az iskolába, pótbeírás, napközi:  ig. 

  Felmentések:      ig. 

  A tankötelezettségi törvény végrehajtásának  ellenőrzése: ig. 

  A házirend betartásának ellenőrzése:   mk.vez. 

  A tanulókról készült anyakönyvek, bizonyít- 

  ványok ellenőrzése:     ig. , mk.vez. 

  Statisztika      mk. vez., iskolatitkár 

  Beíratási napló kezelése    iskolatitkár 

Nevelőkkel kapcsolatos egyéb vezetői ügyek: 

  A megbízási feladatok elvégzésének ellen- 

  őrzése:       ig. 

  Az ügyeleti rendszer ellenőrzése:   ig.h., mk.vez. 

Az iskola kapcsolatai: 

  Szülők szervezete:     ig., ig.h. 

  Társadalmi, kulturális szervek:   ig.h. 

  Oktatási intézmények:     ig. 
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Gazdálkodás, vagyonvédelem: 

  Kártérítési ügyek:     ig. 

  Tűzvédelem:      ig.h.     

 

AZ ISKOLA DOLGOZÓI 

 

 Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított 

munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az 

iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.  

   

AZ ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI 

Az iskola szervezeti egységei:   A szervezeti egység élén az alábbi felelős 

beosztású vezető áll: 

 Alsó tagozat    Alsós munkaközösség vezető 

 Felső tagozat   Felsős munkaközösség vezető 
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AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK VÁZLATA 
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AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁS-

SAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 

 

AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 

révén és módon érvényesíthetik. 

 

AZ ISKOLAI ALKALMAZOTTAK (KÖZALKALMAZOTTAK) 

KÖZÖSSÉGE 

Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 

valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, 

illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény együttműködési szabályzata 

rögzíti. 

 

A NEVELŐK KÖZÖSSÉGEI 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve. 

 

 A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. 

A nevelőtestület munkáját -a köznevelési törvényben 100 tanulónként biztosított- pedagógiai 

asszisztens, jelen esetben 2 fő segíti, akiknek a feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. 

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel 

rendelkezik. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

esetekben.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
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A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül a szakmai 

munkaközösségekre az alábbi jogokat ruházza át: 

 A döntési jogkörök közül: 

o A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése. 

A nevelőtestület jogköreit gyakorolhatja a nevelőtestületi értekezleten, kibővített 

iskolavezetőségi értekezleten, a szakmai munkaközösségi tanácskozásokon, illetve választott 

képviselője útján.  

 Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 tanévenként két alkalommal nevelési értekezlet. 

  A rendkívüli értekezlet kivételével a nevelőtestületi értekezlet időpontját és témáját két 

héttel előre közölni kell a tantestület tagjaival. 

Az értekezlet előtt egy héttel a nevelőtestület rendelkezésére kell bocsátani az értekezletre 

készülő beszámolót, vagy a témától függően vitaindítót, vagy a téma tanulmányozásához 

szükséges szakirodalmat. 

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 

egyharmada kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak 

tartja. Ha a szülői közösség, vagy a diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület ösz-

szehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 

A nevelőtestület tagjai szavazati joggal rendelkeznek. (Az óraadó tanár a nevelőtestü-

let döntési jogkörébe tartozó ügyekben - a Kt.57.§ (1) bekezdés g)-h) pontjába tartozó 

ügyek kivételével- nem rendelkezik szavazati joggal.)   

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven 

százaléka jelen van; 

 a nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és 

működési szabályzat másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza.  

A szavazásban az igazgató nem vesz részt, a szavazatok egyenlősége esetén azonban az ő 

szavazata dönt.  
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 A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos 

szavazással is dönthet.  

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni.  

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, 

ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban 

dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten.  

A nevelők szakmai munkaközösségei 

Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközös-

ség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben fo-

lyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 Alsós munkaközösség 

o tagjai: az alsó tagozatban tanító nevelők; 

 Felsős munkaközösség 

o tagjai: a felső tagozatban tanító nevelők; 

 A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek (Kt.58.§). 

 A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:  

 munkatervéről szept.10-ig dönt; 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése; 

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése; 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése; 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása; 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése; 

 az iskolai félévi és év végi felmérések feladatsorainak összeállítása, értékelése;  

 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, 

felhasználása; 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése; 

 javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére; 

 segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez; 
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 az iskolai munkatervi javaslatot, az éves munkáról szóló beszámolót a tanév végén 

készíti el. 

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az 

adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított az adott tanévre szóló 

munkaterv szerint tevékenykednek. 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A 

munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg.  

A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

A munkaközösségek részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 

 A munkaközösségek, mint önképző körök is működnek. A munkatervben 

meghatározott hospitálási rendnek megfelelően, a munkaközösség tagjai hospitálást végeznek 

egymásnál. Az óralátogatások értékelése jó alkalom a tapasztalatcserére, a módszertani 

eszköztár bővítésére. 

 A munkaközösségek javaslatot tehetnek az intézményvezetés felé a beszerzendő 

kézikönyvek, szakkönyvek vásárlására, valamint az eszközök bővítésére, mely lehetőséget ad 

a sokoldalú szakmai fejlődéshez, a módszertani tárház bővítéséhez.  

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak (pl.: minőségügyi csoport) a nevelőtestület vagy az igazgatóság 

döntése alapján.  

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az 

igazgató bízza meg. 

 

AZ ISKOLA EGYÉB ALKALMAZOTTAI 

 Az iskola egyéb alkalmazottai közé tartoznak a kisegítő munkakörbe besorolt 

közalkalmazottak, akik munkaköri leírásuk alapján végzik munkájukat. Ilyen egyéb 

alkalmazott az iskolatitkár és a rendszergazda. 

 

A VEZETÉS ÉS A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS  

 A Közalkalmazotti Tanáccsal való kapcsolattartást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény, valamint a Közalkalmazotti Tanáccsal történt megállapodás szabályozza. 
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A SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érde-

kében szülői szervezet működik   

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

 Szeptemberben az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tiszt-

ségviselőket választják: 

 elnök, 

 elnökhelyettes. 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban 

választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői 

szervezet vezetősége. Az iskolai szülői szervezet vezetőségének munkájában az osztály szülői 

szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szülői szervezet vezetősége 

megválasztja az iskolai szülői szervezet alábbi tisztségviselőit: 

 elnök, 

 elnökhelyettes. 

Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. 

A szervezet vezetőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának 

tárgyalásához meg kell hívni. 

Az iskolai szülői szervezet vezetősége akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 

ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Az iskolai szülői szervezet vezetőségét az iskola igazgatójának tanévenként legalább két 

alkalommal össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, 

tevékenységéről. 

 Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik 

meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit; 

 megválasztja a szülők képviselőit az iskolaszékbe; 

 kialakítja saját működési rendjét; 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét; 

 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

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

a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak; 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 

A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

A tanulók beiratkozás útján kerülnek az iskola kötelékébe. Tanulói jogállásuk a 8. 

osztály elvégzésével, illetve annak a tanévnek a végén ér véget, amelyben lejár a törvény által 

előírt tankötelezettsége. 

Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógusvezető - az osztályfőnök áll. Az osz-

tályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki te-

vékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.  

Az osztályközösség saját tagjaiból két főt delegál az iskolai diákönkormányzat vezetőségé-

be.  

Az iskolai diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az osztályközösségekre, mint elsődleges közösségekre alapozódik, 

akik minden tanév elején megválasztják a tisztségviselőket. A megválasztott tisztségviselők 

beszámolási kötelezettséggel bírnak az osztály felé és visszahívhatók.  

A tanulók, a tanulóközösségek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai 

diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak 

választott tisztségviselői érvényesítik.  

 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörök-

kel rendelkezik (Kt.64.§), szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabály-

zata szerint alakítja. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat 

vezetőségének javaslata alapján - a nevelőtestület egyetértésével - az igazgató bízza meg.  

Az intézmény a diákönkormányzattal együttműködési megállapodás köt, melynek  a kö-

vetkezőket kell tartalmazza: 

 az együttműködési megállapodás melyik intézmény nevelőtestülete és diákön-

kormányzata között jött létre; 
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 elfogadása után az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elválaszt-

hatatlan részévé válik; 

 a diákönkormányzat mely iskolai tanulóközösségeket képviseli; 

 a diákönkormányzat hány tanulót képvisel, és ezt mivel igazolja (a tagok névso-

ra, választási névjegyzék alapján, stb.); 

 a diákönkormányzat jogosult-e az iskola összes tanulójának képviseletére; 

 hány tanuló tekinthető a tanulók nagyobb közösségének (a törvényi előírások 

szerint ezt a házirendben kell rögzíteni, de mivel ettől függ, hogy a tanulókat 

érintő döntés előtt a diákönkormányzat véleményét ki kell-e kérni, érdemes itt 

is rögzíteni); 

 a diákönkormányzat számára kizárólagos használatra biztosított helyiségek, be-

rendezések felsorolása, ezek használatának rendje; 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi támogatás mértéke; 

 ki jogosult a diákönkormányzat képviseletére (segítő tanár, diákvezető, stb.); 

 a nevelőtestület mely jogköreinek gyakorlását ruházza át a diákönkormányzat-

ra; 

 a diák-önkormányzati szerv, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattar-

tás formái és rendje; 

 az együttműködési megállapodás esetleges módosításának szabályozása; 

 hatályba léptető rendelkezések. 

Az együttműködési megállapodás megkötése esetén akkor érvényesülhetnek a jogszabályi 

előírások, ha 

 az oktató nevelő intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzítésre 

kerül, hogy a diákönkormányzatokkal megkötendő együttműködési megállapo-

dásoknak milyen kérdéseket kell tisztáznia; 

 az együttműködési megállapodást az intézmény szervezeti és működési sza-

bályzatának elválaszthatatlan részeként, és annak egyik mellékleteként kezelik; 

 az együttműködési megállapodás elfogadása ugyanúgy történik, mint a szerve-

zeti és működési szabályzaté: a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület fogadja 

el, és a fenntartó hagyja jóvá. 
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AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSA 

 

AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A NEVELŐTESTÜLET 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

A kapcsolattartás fórumai: 

 az igazgatóság ülései, 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések. 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól; 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

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

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az 

iskola vezetőségével és az iskolaszékkel. 

 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

A munkaközösségek vezetői havonta legalább egyszer a vezetőségi értekezleten, 

beszámolnak a munkaközösség munkájáról (az előttük álló feladatok tervezési menetéről, a 

folyamatban lévő szervezési feladatokról, az elvégzett feladatokat értékelik), elemzik az 

aktuális nevelési kérdéseket, az ellenőrzési tapasztalatokat, esetleg új feladatokat is 

meghatároznak. 

A munkaközösség vezetői legalább havonta egyszer munkaközösségi értekezletet hívnak 

össze. 

A munkaértekezlet témái lehetnek többek között:  

 éves munkaterv kialakítása; 
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 a munkaközösség tagjai beszámolnak a munkatervben meghatározott feladatok 

teljesítéséről, értékelik azokat;  

 itt történik meg az aktuális feladatok tervezése, szervezése; 

 értékelik a munkatervben meghatározott nevelési és oktatási célkitűzések 

teljesülését; esetlegesen új feladatokat határoznak meg; 

 értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát; 

 tanácsadás problémás nevelési helyzetekre; 

 új szakkönyvek ismertetése; 

 a munkaközösség tagjai beszámolnak a továbbképzések tapasztalatairól, az ott 

szerzett információkról; 

 az osztályfőnökök ismertetik nevelési-oktatási feladatok hatékony ellátását 

befolyásoló tényezőkben bekövetkezett változásokat osztályukban;  

 intézményi dokumentumok véleményezése; 

 stb. 

Kapcsolattartási rendje 

 A munkaközösség vezetői az általuk szervezett munkaértekezletekre minden esetben 

meghívják az intézmény vezetőségét, amennyiben a téma szükségessé teszi, a meghívottak 

között szerepelhet az iskolaszék, a szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat képviselője 

is.  Az előzetes téma egyeztetés során a gyorsabb információáramlás érdekében összevont 

munkaértekezletet is tarthatnak. 

Az értekezleten elhangzottakról emlékeztető készülhet. 

A NEVELŐK ÉS A TANULÓK 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról  

 az igazgató 

o  az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén félévente, 

o  a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal,  

o  az iskolában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, 

tájékoztatják.  

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

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  
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A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

 

A NEVELŐK ÉS A SZÜLŐK 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az igazgató: 

o a szülői szervezet vezetőségi ülésén negyedévente, 

o az iskolai szülői értekezleten tanévenként két alkalommal, 

o az intézményben elhelyezett hirdető táblán keresztül, 

o az esemény súlyának megfelelően esetenként írásbeli tájékoztatón keresztül, 

o intézményvezetői fogadóórák alkalmával; 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályszülői értekezleten,  

o fogadóórákon 

tájékoztatják.  

 A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

 a családlátogatások, 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadó órái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv 

tartalmazza. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek 

tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 
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megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél található meg: 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél, 

 a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél, 

 az intézmény beiskolázási körzetében található alsóbb fokú közoktatási 

intézményekben, 

 

AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE 

KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 

 

Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola 

igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. 

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola 

igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatott megbeszéléseken. 

 

A testnevelő véleményét minden esetben ki kell kérni az iskolai testneveléssel, sporttal 

kapcsolatos kérdésekben, valamint az iskolai munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása 

előtt. 

 

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve a diák-önkormányzat 

iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók a következő tanítási 

évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik, és ez alapján – minden 

év május 31-éig - javaslatot tesz az iskola igazgatójának az iskolai sportkör következő tanévi 

szakmai programjára. A szakmai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához 

szükséges, felhasználható időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető 

személyi és tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a 

településen működő sportszervezet a szakmai program megvalósításához milyen feltételekkel 

vonható be. 
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Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az 

iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell 

elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait az iskolai sportkör szakmai programjában 

kell meghatározni. 

Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek, 

valamint sporteszközeinek használatát. 

 

Az iskolai sportkör feladatait- az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában 

működő diáksport egyesület is elláthatja. 

 

 

AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ  

KAPCSOLATAI 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

    Vecsési Tankerülete 

      2220 Vecsés, Károly u. 2. 

 Az intézmény működtetőjével:  Ecser Nagyközségi Önkormányzat 

2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

 Területileg illetékes Kormányhivatallal: 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Vecsési  Járási Hivatala  

2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hiva-

tallal:     Polgármesteri Hivatal 

2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

 A kisebbségi önkormányzattal: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

     Ecser Községi Önkormányzat 

     2233  Ecser, Széchenyi u. 1. 
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 A megyei, fővárosi pedagógiai intézettel: Pest Megyei Önkormányzat  

      1052 Budapest, Városház u. 5-7. 

 A helyi nevelési intézmények vezetőivel és nevelőtestületeivel:  

      Ecser Községi 1.sz. Óvoda   

    2233 Ecser, Grassalkovich A. tér 1-3. 

     Ecser Községi 2.sz. Óvoda 

2233 Ecser, Andrássy u.11-13.  

  

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

 Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakap-

csolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 A következő közművelődési intézménnyel:  

     Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár 

     2233 Ecser, Bajcsy-Zs. E. u.1-3.  

 A következő társadalmi egyesületekkel, szervezetekkel:  

o Zöld koszorú Hagyományőrző Kör  

 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. E. u.  1-3. 

o Ecseri Nebulók Szervezete 

 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. 

o Polgárőr Egyesület 

 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

 A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal, az iskolafogászattal, a védőnői 

szolgálattal.    2233 Ecser, Zrínyi u. 24. 

 A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal:   

    2220 Vecsés, Telepi u. 44/a,  

    (2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.)  

 A tanulói szakértői véleményekkel kérése során: 

    Pest Megyei Intézményfenntartó Központ  
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2. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság 

2700 Cegléd, Buzogány u. 23.      

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:  

o  Barotai Endre plébános 

Római Katolikus Egyházközség 

2233 Ecser, Grassalkovich tér 1. 

o   Bálint Klára lelkész 

Maglódi Református Egyházközség 

2234 Maglód, Sugár út 20. 

o Németh Mihály lelkész 

Maglódi Evangélikus Egyházközség 

2234  Maglód, Sugár út 79. 

o Hitgyülekezet  

 A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgatóhelyettes a felelős.  

A gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus az előírásoknak megfelelően végzi 

munkáját: 

 az osztályfőnök közreműködésével felméri és nyilvántartásba veszi a hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett tanulókat; 

 állandó kapcsolatot tart a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

családjával; az osztályfőnökökkel együtt családlátogatáson vesz részt; 

 kapcsolatot tart az iskolavezetéssel a gyermekek érdekvédelmével összefüggő 

kérdésekben; 

 kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, felhívja figyelmüket a gyermekek 

esetleges igazolatlan hiányzására is;  

 kapcsolatot tart a gyámhatósággal, figyelemmel kíséri a veszélyeztetett tanulók 

ügyeit; 

 kapcsolatot tart a nevelési tanácsadóval a gyermek személyiségében rejlő ok 

okozat felderítésére; 

 az iskolában a tanulókat és a szülőket tájékoztatja munkájáról és jól látható helyen 

közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét és 

telefonszámát; 
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 a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres, vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi az önkormányzatnál; 

 figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű, vagy a veszélyeztetett tanulók 

tanulmányi előmenetelét, szabadidős tevékenységét; 

 igyekszik megelőzni a hátrányos helyzetű tanulók esetén a veszélyeztetettség 

kialakulását. 

Az iskola épületében működő Önkormányzati Konyha vezetőjével az igazgatóhelyettes 

tartja a kapcsolatot. Tolmácsolja a tanulók, nevelők észrevételeit, kéréseit, tájékoztatja a 

konyhavezetőt a tanítási szünetekről; szükség szerint megbeszélést kezdeményez az étkeztetés 

zavartalanságának érdekében. 

Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen 

használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek- illetve ifjúsági szervezetek helyi 

csoportjai: 

 DÖK (Diákönkormányzat), 

 ENeSZ  (Ecseri Nebulók Szervezete). 

Az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 
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III. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

Nyitva tartás rendje 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7
00

 órától délután a szer-

vezett programoknak megfelelően (de legkésőbb 18
00

 óráig) tart nyitva.  

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpont-

ban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.   

A zavartalan tanítás és a biztonság szempontjai figyelembevételével intézményünk épületét 

zárva tartjuk reggel 8
10

-11
30

-ig, illetve délután 14
00

-15
00

-ig. Ez idő alatt a bejáratnál elhe-

lyezett csengővel lehet a bejöveteli szándékot jelezni. 

Vezetők benntartózkodása    

 Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7
30 

óra és 

délután 15
30 

óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell 

tartózkodnia. (A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell 

meghatározni. )  

Amennyiben az igazgató vagy helyettese rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tud 

az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a felsős 

munkaközösség vezetőjét, illetve a szervezett intézményi program vezetőjét kell megbízni. A 

megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.  

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

távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének 

rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.  

Felügyeleti rend 

 A intézményben a tanórai és tanórán kívüli foglakozásokon, a mindennapos testedzé-

sen, a rendszeres egészségügyi felügyeleteken, a tanítás kezdete előtti és az étkezés alatti 

felügyeletet biztosítjuk a munkatervben és az ügyeleti rendben rögzített módon. 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapokon - szükség esetén - az intézmény gondoskodik a 

tanulók felügyeletéről.  

A délutáni foglalkozás végén, még az intézményben tartózkodó tanulókra az ügyeleti 

rendben beosztott nevelő felügyel.  

Intézményi munkarend 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8
00

óra és 16
00

 óra között kell 

megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc. Az óraközi szünetek hossza 15 perc. 
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Csengetési rend: 0. óra    7
15

 -   8
00

 

     1. óra    8
00

 -   8
45

 

     2. óra    9
00

 -   9
45

 

     3. óra  10
00

 - 10
45

 

     4. óra  11
00

 - 11
45

 

     5. óra  12
00

 - 12
45

 

     6. óra  13
00

 - 13
45

 

     7. óra  14
00

 - 14
45

 

Téli időjárás esetén: 0. óra    7
15

 -   8
00

 

     1. óra    8
00

 -   8
45

 

     2. óra    9
00

 -   9
45

 

     3. óra  10
10

 - 10
55

 

     4. óra  11
00

 - 11
45

 

     5. óra  12
00

 - 12
45

 

     6. óra  13
00

 - 13
45

 

     7. óra  14
00

 - 14
45

 

 

Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után csak a házirendben rögzített esetekben 

maradhat tanuló. 

A délutáni foglalkozások munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba 

járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és hétfőtől-csütörtökig 16
30

 óráig, pénteken 

15
00

-ig tart. 

Ügyeleti rend 

Az iskolában reggel 7
00

 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári 

ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a 

tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 

szabályok betartását ellenőrizni.  

Az iskolában egyidejűleg 4 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes 

nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki: 

        kora reggeli ügyelet (7
00

- 7
30

) az erre kijelölt 5.sz. tanteremben, az ügyeleti 

beosztás szerint;  

 udvar/ 1-6. sz. tanterem a hozzátartozó folyosórésszel; 

 egész épület / a tornatermi öltözők, a 7-10.sz. tanterem a hozzátartozó 

folyosórésszel;  
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 udvar/ emelet, tetőtér és a lépcsőház. 

 a napközis ügyeletes ebédidőben az ebédlőben, illetve délután a napközisek által 

használt épületrészben; 

 az alsós nevelők ügyelnek felváltva az ebédlőben a tízórai idején (beosztásuk az 

alsós munkaközösség munkatervében rögzítve). 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend sze-

rint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet meg-

kezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az iro-

dai ügyeletet legalább kéthetente kell megszervezni. 

Belépés és benntartózkodás rendje 

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják. Ez alól az iskola igazgatója sem adhat felmentést. 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát 

tartó szaktanár írásbeli engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - 

szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes 

adhat engedélyt. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől 

eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. (Ebben az esetben a reggeli nyitva tartás 

kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és 

köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.) 

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárnál, az irodában történik:  

 de. 7
30

- 8
30

óra,  

 du. 14
30

- 15
30

 óra között.  

Tanulóink az első szünetben (8
45

- 9
00

 óra között) járhatnak el hasonló ügyekben. 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának, védelméért; 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért; 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 
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Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: 

logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógytornász, védőnő, iskolaorvos, 

helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a 

portaszolgálatot ellátó technikai személyzet ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a 

portaszolgálat köteles nyilvántartani. (A portaszolgálatot ellátó dolgozó köteles feljegyezni a 

belépő nevét, a belépés célját, a belépés és a távozás idejét.) 

  A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai 

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

megkezdésük után nem zavarhatók, kivétel indokolt esetben csak az igazgató, vagy az általa 

megbízott személy lehet. 

 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az 

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 Az iskola helyiségeit - elsősorban a hivatalos nyitva tartáson túl és a tanítási szünetekben 

- külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai 

foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe 

vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak.   

 A pedagógusok munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

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

igazgatóhelyettes állapítja meg az órarend függvényében. 

 A pedagógus tanítási órája előtt 15 perccel a munkahelyén, ill. a tanítás nélküli 

munkanapokon programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni. 

 A pedagógus munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát, várható időtartamát 

lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7
35

-ig köteles jelezni az iskola 

vezetőjének, vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. 

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra 

(foglalkozás) elhagyására. 

 A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését, valamint a 

pedagógus kérésére a gyermeke után járó szabadság kiadását az igazgató engedélyezi, illetve 

biztosítja. 

A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a helyettesítéséhez szükséges 

eszközöket, dokumentumokat, tanmeneteit vagy lejegyezve a megtartandó óra anyagát az 
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igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy a helyettesítő tanár megkapva a szükséges anyagot, 

biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. 

 A munkatervben szereplő iskolai szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi 

jelenlét kötelező. 

Az iskola épületében dohányozni tilos. 
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IV. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK  

 

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

rendszeres foglalkozások működnek: 

 napközi otthon, 

 tanulószoba (csak megfelelő igény esetén: min. 15 fő) 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 diáksportköri foglalkozások, 

 tömegsport foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 tehetségfejlesztő foglalkoztatások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások. 

 

A NAPKÖZI OTTHON MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYOK 

 

A napközi otthonba, tanulószobába történő felvétel a szülő kérésére történik ezen 

szabályzat, valamint a házirend előírásai alapján. 

A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége állapítja 

meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók 

házirendjében rögzítik. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend részét 

képezi.  

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme 

alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában 

- az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 
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AZ EGYÉB TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKRA 

VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató 

foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés 

tanév elején történik és egy tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató 

foglalkozásokon kötelező. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat 

munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az 

iskola pedagógusa. 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente több alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban 

és időkeret felhasználásával osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A 

kirándulás tervezett helyét, idejét a munkatervben rögzíteni kell. 

Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató előzetes engedélyével a tanulók 

számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza. 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson vagy az erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók 

számára kötelező. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez 

igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 
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A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI, 

RENDJE 

 

SZAKKÖRÖK 

Az iskola hagyományainak megfelelően helytörténeti-, néptánc-, német-, művészeti-, 

furulya-, természetjáró szakköröket hirdet meg, de a pedagógusok, tanulók és a szülők újak 

szervezését is kezdeményezhetik. A szakkörök indításáról és azok szülői - anyagi - 

támogatásáról a szakmai munkaközösségek és a szülői közösségek véleményének 

meghallgatásával az igazgató dönt. 

A szakköri foglalkozások szeptember közepén kezdődnek és május végéig tartanak. 

ÉNEKKAR 

Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, heti egy alkalommal tart foglalkozást. A tanulók 

önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről a karvezető dönt. Az énekkar 

vezetőjét az igazgató bízza meg. Az énekkar feladatai közé tartozik az intézvényi 

rendezvények színvonalának emelése fellépéseikkel.  

ISKOLAI SPORTKÖR 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanár (diáksportkör vezető) 

szervezi a szorgalmi időre. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a 

foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt. 

A sportnap része a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely 

meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. 

A területi és országos fordulókra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az igazgató 

mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy a versenyeken győztes, illetve helyezést elért 

tanulókat, azok szereplését az egész iskolaközösség megismerje. 

 A tanulók iskolán kívüli szervezet, egyesület, intézmény munkájában rendszeresen részt 

vehetnek. A részvételt az osztályfőnököknek be kell jelenteni. 
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A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI 

 

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a helyi tanterv óratervében 

meghatározott kötelező tanórai testnevelés órákon, valamint a szabadon választható délutáni 

sportfoglalkozásokon biztosítja mindaddig, amíg a mindennapos testnevelés az összes 

évfolyamon nem kerül bevezetésre. 

 A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások, valamint az 

iskolai tömegsport órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója 

jogosult részt venni. 

 Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola 

igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. 

 Az iskolai diáksportkör foglalkozásait tanévenként az iskolai munkatervben 

meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető 

irányításával kell megszervezni. 

A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy  

 az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, 

 a téli időszakban: a tornaterem 

a testnevelő tanár felügyelete mellett az éves munkatervben meghatározott időpontokban a 

tanulók számára nyitva legyen. 

 

A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 

érdekében könyvtár működik, mely a községi könyvtár részét képezi. 

Az könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben 

használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

tartása. 

Az  könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket 

szerez be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 

  

 Az könyvtár szolgáltatásai: 

 tájékoztatás a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól; 
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 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása; 

 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása; 

 könyvtári dokumentumok és a tartós tankönyvek kölcsönzése; 

 számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása; 

 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, 

valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 

A nevelőknek a könyvtárban, illetve a könyvtáros közreműködésével tervezett tanórai 

és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a 

tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtárossal egyeztetniük 

kell. 

 

 

IV. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BEL-

SŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

 

 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán 

kívüli foglalkozásokra is. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét az egyes 

tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, azok ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az 

ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv 

határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért, az ellenőrzés megszervezéséért, 

hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell 

hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolyásáról az igazgató dönt. 

  

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 az igazgató, 

 az igazgatóhelyettes, 

 a munkaközösség-vezetők, 

 osztályfőnökök külön megbízás esetén. 

Az igazgató - az általa szükségesnek tartott esetben - jogosult az iskola pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 
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Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvet-

lenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az 

igazgatóhelyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból adódó területe-

ken végzi, illetve az igazgató megbízása szerint. 

 A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál lát-

ják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót. 

 Az osztályfőnökök ellenőrzési feladatukat igazgatói megbízás esetében az osztályuk-

ban tanító pedagógusoknál látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az isko-

la-igazgatót. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközös-

ség tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat testületi értekezleten érté-

kelni kell. 

Az ellenőrzés megállapításai képezhetik az alapját az éves munkatervnek, a minőségi 

munkavégzésért járó bérpótlék konkrét elemeit. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

 írásos dokumentumok vizsgálata, 

 tanulói munkák vizsgálata, 

 beszámoltatás szóban és írásban. 

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 

  biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint 

előírt) működését; 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát; 

 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről; 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 a pedagógusok munkafegyelme; 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása; 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága; 
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 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja; 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása; 

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

o a tanítási óra felépítése és szervezése, 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán, 

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata 

alapján az iskola vezetősége határozza meg.) 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás. 

 

 

VII.  A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 

 

 

Az értékelés alapelvei: 

 objektivitás, 

 rendszeresség, 

 pozitív értékek felöli megközelítés. 

Belső értékelési rendszerünkben elsősorban a folyamatos értékelést valósítjuk meg a 

szakaszos, témák utáni méréssel kombinálva. Ellenőrizzük a megvalósítás módját és 

tempóját is, annak érdekében, hogy a megkezdett folyamatot időben befolyásoljuk, 

szükség szerint korrigáljuk, megváltoztassuk, vagy megerősítsük. A folyamatméréssel 

nyomon tudjuk követni a tanulók fejlődését, illetve regisztrálni tudjuk azokat a területeket 

és tanulókat, ahol korrigálásra van szükség. Így tudjuk személyre szólóan elvégezni a 

képességfejlesztést.  
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AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA 

 Motiváció 

 Dicsérettel, szóbeli és írásbeli szöveges értékeléssel, érdemjeggyel, esetleg el-

marasztalással késztesse a gyermeket a továbbtanulásra. Hívja fel a figyelmét a 

hiányosságok pótlására. Segítse a helyes önértékelés kialakítását. 

 Tájékoztatás 

A tanuló, a szülő, a pedagógus tuja, hogy az adott időszakban hol tart a 

gyermek tudása. 

Értékeljük a gyermek önmagához mért fejlődését. Kiemelkedő teljesítését, 

esetenként a tantárgyhoz való viszonyát. A tantárgy jellegének megfelelően 

irányulhat együttműködési képességekre, eszközhasználatra, szabálytiszteletre, 

vagy feladatvégző képességre. 

 

AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁI 

A leggyakoribb a mindennapos szóbeli értékelés, az órai munkák értékelésekor és 

szóbeli számonkérés után. Ez történhet a nevelő és a gyermekek által, vagy önértékeléssel. 

Szóbeli értékelés történik a fogadóórákon és a szülői értekezleteken is. Az írásbeli 

szöveges értékelést az írásbeli munkák végén alkalmazunk. 

 Tanulóink tantárgyakban elért eredményét továbbra is a pedagógiai programban 

meghatározott módon értékeljük. 

 

AZ ÉRTÉKELÉS GYAKORISÁGA 

Szóbeli értékelés minden órán történik. Jegyekkel történő értékelést havonta legalább 

egy, legfeljebb négy alkalommal kell végezni, a tantárgy jellegétől, óraszámától függően. 

A munkaközösségek maguk állítják össze ellenőrzési, értékelési rendszerüket, határozzák 

meg a témák utáni mérési feladatokat, azok értékelési módját. 

Egységes követelmény, hogy elégtelen témazáró után a tanulónak tovább kell foglalkozni a 

témával, míg legalább elégséges eredményt ér el. 

Diagnosztizáló mérésekre év elején, szummatív minősítő értékelésre a témák lezárásakor, 

valamint év végén kerül sor. 
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A TOVÁBBHALADÁS KRITÉRIUMA 

A tantárgyi minimum követelmények teljesítése. Ha a tanuló év végén elégtelen 

osztályzatot kapott, pótvizsgát tehet.  

A tanuló félévkor tanulmányi értesítőt, tanév végén pedig bizonyítványt kap. 

 

VIII.  A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI                                      

FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenn-

tartója megállapodást kötött az egészségügyi feladatokat ellátó MED- JUSTICIA Egés-

zségügyi és Adótanácsadói Kft.-vel (1182 Budapest, Kevermes u. 9/a), az ecseri Községi 

Fogászattal (2233 Ecser, Zrínyi u.24/A), valamint a Védőnői Szolgálattal (2233 Ecser, 

Zrínyi u.24/A). 

A megállapodásnak biztosítania kell: 

 az iskolaorvos tanévenként egyszer elvégzi: 

o a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését, 

o a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi 

vizsgálatát, 

o a tanulók fizikai állapotának mérését, 

o a kötelező védőoltások beadását; 

 az iskolafogászat évente egy alkalommal elvégzi a tanulók szűrését; 

 a körzeti védőnő évente legalább két alkalommal higiéniai, tisztasági 

szűrővizsgálatot végez.  

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. A védőoltások 

időpontjáról a szülőket az iskola írásban értesíti. 
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IX. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

 

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS 

GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET 

ESETÉN 

 

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

szére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint 

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

intézkedéseket megtegye. 

 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon 

tilos és elvárható magatartásformákat.  

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

 a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat; 

o a házirend balesetvédelmi előírásait; 

o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa 

stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a 

menekülés rendjét; 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban; 

 tanulmányi kirándulások, túrák előtt; 

 közhasznú munkavégzés megkezdése előtt; 

 a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját 

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

hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 
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A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, háztartástan- 

életvitel) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen munkavédelmi szabályzat 

tartalmazza. 

Fokozott veszélyforrást jelentő területek, tantárgyanként: 

 Háztartástan, életvitel: 

o biztosítani kell a szerszámok helyes tárolását, a kiosztás rendjét, helyes 

használatát; 

o új munkafolyamat, kéziszerszám bevezetése esetén minden alkalommal 

balesetelhárítási oktatást kell tartani; 

o az energiák /gáz, elektromos áram/ szabályszerű használatának tudatosítása, 

biztosítása. 

 A természettudományi órákkal kapcsolatos szabályok: 

o a kísérletek utasítás szerinti végzése és végeztetése; 

o kísérleteknél ügyelni kell a tűzesetek megelőzésére; 

o ügyelni kell a vegyszerek zártszekrényben való tárolására, a raktározásra 

vonatkozó előírások betartására; 

o biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. 

 Testnevelés: 

o a tanulók egészségi állapotát figyelembe kell venni minden egyes 

foglalkozáson; 

o a szabadban tartott órák esetében meg kell követelni a megfelelő 

öltözködést; 

o az új gyakorlatok végzésénél, új szerek használatánál fel kell hívni a 

figyelmet a balesetveszélyekre; 

o nehezebb gyakorlatoknál meg kell szervezni a nevelői, tanulói 

segítségnyújtást; 

o a sérült szereket azonnal el kell távolítani; 

o a szabadban tartott órák idejére biztosítani kell az ugrógödör homokjának 

felásását; 

o a tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. 

 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkavédelmi 

szabályzatát, valamint a tűzvédelmi utasítást és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 
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 A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk 

ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a 

rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

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

intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

 

AZ ISKOLA DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓBALESETEK 

ESETÉN 

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

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie; 

 ha szükséges orvost kell hívnia; 

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

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

igazgatójának, és az osztályfőnöknek; 

 az osztályfőnök értesíti a szülőt a történtekről. 

 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is 

köteles részt venni. 

 A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

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

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítsé-

get. 

 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell 

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

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

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

hajtani. 
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 A TANULÓBALESETEKKEL KAPCSOLATOS ISKOLAI FELADATOK    

A MAGASABB JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN 

 A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon /(11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 2.számú 

melléklete/ nyílván kell tartani, illetve elektronikusan is jelentenie kell egy erre szolgáló 

NEFMI jegyzőkönyvben (baleseti jegyzőkönyv nyilvántartó tanuló- vagy gyermekbalesetről). 

 A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a 

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

meg. 

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

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 Az iskolának igény esetén biztosítania kell az iskolaszék képviselőjének részvételét a 

tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, 

a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkavé-

delmi szabályzata tartalmazza. 

 

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

 Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét 

vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut 

a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 
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Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes, 

 az igazgató és helyettese távolléte esetén az ideiglenesen megbízott felelős vezető. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket hosszú csengőszóval értesíteni 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. 

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv alapján kell 

elhagyniuk. 

 A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy 

más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

 A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 

nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó 

gyerekekre is gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 

valamelyik tanuló az épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

 Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 
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 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek stb.) fogadásáról; az épületbe érkező rendvédelmi, 

katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt 

dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

o a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

o a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

o az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

o a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

o az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

o az épület kiürítéséről. 

 A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

 A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

szombati napokon be kell pótolni. 

 A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. 

igazgatói utasítás tartalmazza.  

A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 

szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. 

igazgatói utasítás tartalmazza. 

 A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

 Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább két alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 

iskola igazgatója a felelős. 

 A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 



 

 

 50  

 A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi 

helyiségeiben kell elhelyezni: 

 Iroda 

 Tanári szoba 

 

 

XII. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 

 

 Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az igazgató a felelős. 

 Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a dolgozónak a nevét, aki az adott 

tanévben: 

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. 

 A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az 

iskola igazgatója megállapodást köt.  

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 a felelős dolgozók feladatait, 

 a szükséges határidőket, 

 a tankönyvterjesztés (árusítás), illetve a tankönyvek átvételének módját, helyét, 

idejét, 

 a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét. 

  

 A magasabb jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről – a 

szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével – évente a nevelőtestület dönt az 

alábbiak figyelembe vételével:  

A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója felméri, hány tanuló kíván az iskolától 

tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben, tanulószobán 

tankönyvet biztosítani. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolai 

szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtá-

mogatás rendjének meghatározásához.  

 Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai ét megfelelő számú tan-

könyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.  
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 Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt 

százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező 

olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az 

iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.  

 Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rá-

szoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tan-

könyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.  

 Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó 

készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai 

munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a 

megrendelésre kerülő tankönyveket. 

 A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló ösz-

szeget az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.  

 A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék és az 

iskolai diákönkormányzat véleményét.  

 

 

XIII. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

 

  Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A 

hagyományokkal kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, 

rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az 

éves munkatervben határozza meg.  

 A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelő-

söket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor:   

o Tanévnyitó ünnepély; 
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o 1849. október 6-a; 

o 1956. október 23-a; 

o Télapó ünnepély (alsó tagozat); 

o Karácsony;  

o 1848. március 15-e; 

o Költészet napja; 

o Föld napja;  

o Gyermeknap; 

o Ballagás; 

o Évzáró ünnepély.  

Iskolai hagyományként a következő rendezvényeket tartjuk évenként: 

o Jótékonysági est; 

o Szüreti bál; 

o Luca napi vásár; 

o Ajándékkészítő délután; 

o Farsangi bál; 

o Házi versenyek; 

o Sportnap; 

o Iskolakóstoló; 

o Nyílt tanítási napok. 

Hagyományosan megrendezett témanapjaink: 

o Egészségnap; 

o Nemzetek napja; 

o Magyar népmesék napja (alsó tagozat); 

  

 Intézményünk névadójának szellemisége is kötelez bennünket arra, hogy fontos fela-

datnak tekintsük községünk történelmének, hagyományainak megismerését, ápolását. Tö-

rekszünk arra, hogy iskolánk tevékenyen képviseltesse magát a hagyományőrzésen alapuló 

községi rendezvényeken.  

A helytörténeti szakkör működtetésén kívül nagy hangsúlyt fektetünk a néptánc oktatásra, 

a különböző szaktárgyakban rejlő lehetőségeket kiaknázva tanulóink megismerik a „tót” 

népszokásokat, népdalokat, népi motívumokat, jellegzetes ételeket.   
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Az ünnepélyek méltó megünneplése érdekében előírt ünnepi ruházat:  

 lányoknak fehér blúz, fekete szoknya, (télen fekete nadrág); 

 fiúknak a fehér ing, fekete nadrág (lehetőleg nem edzőcipő). 

A sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett - sportfelsze-

relést (pl.: tornacipő, fehér póló vagy fehér atléta, fekete tornanadrág vagy fekete torna-

dressz, fehér pamut zokni) kell viselniük. 

 Iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap megjelenésére illetve szerkesztésére a DÖK 

kapott megbízást. 

 

 

 



 

 

 54  

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A SZMSZ hatálybalépése 

 Az SZMSZ 2013. szeptember 1-jén, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszíti a 2009. április 29-én készített (előző) SZMSZ. 

 

A SZMSZ felülvizsgálata 

 A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve 

jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi: 

 A diákönkormányzat, 

 Az intézmény dolgozóinak és 

 Tanulóinak nagyobb csoportja, 

 A szülői szervezet. 

A kezdeményezést és a javasolt módosítást az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A 

SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

 

Ecser, 2013. márc. 26.  

 

 

 

          Szeverné Csekei Csilla  

           igazgató 

   

 

 

P.H. 
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A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

 A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzat 2013. márc. 26-

án tartott ülésén megtárgyalta. 

 Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat egyetértési jogát jelen SZMSZ fe-

lülvizsgálata során, a jogszabályokban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglal-

takkal egyetértve elfogadásra javasolta. 

 

 

Ecser, 2013. márc. 26. 

 

            

 

                     

                                       iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

 A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet iskolai vezetősége 2013. márc. 

25-én tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet egyetértési jogát jelen SZMSZ felülvizs-

gálata során, a jogszabályokban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal 

egyetértve elfogadásra javasolta. 

  

  

Ecser, 2013. március 25. 

 

 

 

                                Preiner Tünde 

                                         szülői szervezet elnöke 
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 A közalkalmazotti tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy a szervezeti és mű-

ködési szabályzat elkészítése során véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. 

 

 

Ecser, 2013. március 26. 

 

 

                 

          Pappné Horváth Katalin 

                         a KT-elnöke 

 

 

 

 

 A fenti szervezeti és működési szabályzatot az Általános Iskola (2233 Ecser, Rákóczi 

u. 1-3.) alkalmazotti értekezlete 2013. március 26-án megtartott határozatképes értekezletén 

100 %-os szavazataránnyal elfogadta, ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzőkönyv-

hitelesítő aláírásával tanúsítja. 

  

 

 

Ecser, 2013. március 26. 

       

 

 

 

      Pappné Horváth Katalin        Szeverné Csekei Csilla 

       jegyzőkönyv-hitelesítő       igazgató 

      

 

 

P.H. 
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JÓVÁHAGYÁS 

 

 

 

 

 

 

  

 

P.H. 
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Az intézmény nyilvántartásával, ügyvitelével összefüggő adatvédelemi, adatkezelési, 

adattovábbítási és nyilvánosságra hozatali követelményeket és eljárásrendet az alábbiakban 

szabályozom. 

 

1. A szabályzat jogszabályi környezete 

 

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

szabadságról 

 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 362/2011(XII.30) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról 

 A többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete a közalkal-

mazotti alapnyilvántartásról 

 

2. A szabályozás célja 

 

Biztosítsa intézményünkben:  

 a munkavégzés során az alkotmányos jogok érvényesülését, 

 a hagyományos, vagy az elektronikus formában nyilvántartott adatok kezelésé-

nek jogszerű, célhoz kötött felhasználását, 

 az intézmény tanulóinak és dolgozóinak (közalkalmazottainak) tájékoztatására 

vonatkozó előírások megtartását, 

 az intézményben dolgozók (közalkalmazottak) és tanulók személyes adatainak 

védelmét, szabály,- és jogszerű kezelését. 
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3. Fogalmak, értelmezések 

 

 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

 adat: a természetes, vagy előállított objektumok, folyamatok, állapotok, jel-

lemzői, illetve azok részleteinek érzékelhető formában történő megjelenítése, 

tágabb értelemben szám, rajz, térképi részletek, vagy bármely más információ 

a megjelenésre való tekintet nélkül; 

 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint 

az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

 különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véle-

ményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az 

érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 

adat; 

 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, vala-

mint a bűnügyi személyes adat; 

 közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jog-

szabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy keze-

lésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 

összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 

módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelé-

sének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatás-

körre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a mű-

ködést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 

szerződésekre vonatkozó adat; 

 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 

olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hoz-

záférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; közérdekű adat nyilvános-
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ságra hozatala: közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a 

személyes adat fogalma alá nem eső adat közzététele; 

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga 

teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon 

közzéteszi; 

 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából; 

 adatrögzítés: a nyilvántartásban szereplő adatok számítástechnikai adathordo-

zóra felvitele, az adatok érdemi mérlegelése nélkül; 

 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai felada-

tok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszer-

től és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai fe-

ladatot az adatokon végzik; 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség-

gel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerző-

dése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződés-

kötést is - adatok feldolgozását végzi; 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 

adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a fel-

használt eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az ál-

tala megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bár-

mely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvéte-

le, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérde-

zése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcso-

lása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további fel-

használásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy te-

nyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
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 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

 üzemeltetés: az adathordozó eszközök, programok működtetése; 

 adathordozók: papíralapú, mágneses alapú, távadat-átviteli adattároló, továbbí-

tó eszközök; 

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállí-

tásuk többé nem lehetséges; 

 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai meg-

semmisítése; 

 helyesbítés: a nyilvántartott téves adatoknak a tényszerű adatokra történő jog-

szerű megváltoztatása; 

 adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötele-

zően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése 

során ez az adat keletkezett; 

 adatszolgáltatás: egy személyre, vagy személyek meghatározott körére vonat-

kozóan a nyilvántartott adatokról vagy azok egy részéről harmadik személy ré-

szére adathordozón történő információ nyújtása (teljesítője a személyügyi fela-

datot ellátó személy); 

 adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutá-

sának megakadályozása; 

 másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben 

történő sokszorozása (a részleges terjedelmű megsokszorozás: kivonat); 

 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegye-

zését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes művele-

tekre kiterjedő - kezeléséhez; 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését ki-

fogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését 

kéri; 
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 betekintés: egyszerre egy személy nyilvántartott adatainak részleges vagy tel-

jes körű megnézése, az adathordozón, a személyügyi feladatot ellátó személy 

hivatali helyiségében; 

 hozzáférés: a nyilvántartott adatok egy részéhez, vagy egészéhez való hozzáju-

tás terjedelme; 

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, 

az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 

 

4.  Az adatok védelmének és kezelésének alapelvei 

 

Intézményünk csak olyan személyes adathoz juthat hozzá, illetve vehet birtokába, 

amelyre a törvényi felhatalmazás lehetőséget ad, vagy pedig amihez az érintett közalkal-

mazott illetve, tanuló gondviselője hozzájárult. 

Az intézményben érvényesülni kell a célhoz kötöttség elvének, mely szerint csak 

olyan személyes adatot gyűjthető össze, tárolható, vehető birtokba, amely az elvégzendő 

feladatok ellátásához feltétlenül szükséges. 

Az adatok kezelése, továbbítása szigorúan meghatározott módon és körben történ-

het, de csak olyan mértékben, amely az adott cél elérése érdekében szükséges. 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá 

azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva 

harmadik személlyel szemben titoktartási kötelezettség kötelezi. A titoktartási kötelezett-

ség nem vonatkozik a gyermekek, tanulók adatainak meghatározott nyilvántartására és 

továbbítására. 

Intézményünkben biztosítani kell az érintett közalkalmazottak és tanulók adatainak 

kezelésével kapcsolatos megismerési és tiltakozási jogát. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 

csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.. 

Az adatfeldolgozó munkatárs az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a 

tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az intézmény vezetője engedélyével illet-

ve törvényi rendelkezések szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem vé-
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gezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelői rendelkezések szerint köteles tárolni 

és megőrizni. 

Adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó 

személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. 

A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha törvény 

eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok statisz-

tikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg. 

 

 

5.   Az intézményben nyilvántartott, kezelt személyes adatok 

 

 

Intézményünk köteles a közalkalmazottainak és tanulóinak személyes és különleges 

adatait a módosított a 2011.évi CXC Törvény rendelkezései szerint nyilvántartani, kezelni, 

a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint a statisztikai adatgyűjtési 

programnak megfelelő adatokat szolgáltatni. 

Személyes adat meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható minden 

adat, valamint az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

Iskolánk nyilvántartja az alkalmazottak személyes adatait, amelyek a foglalkozta-

tással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az 

állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosak. Ezeket az adatokat biz-

tonsági okokból, a törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése szerint, a célnak 

megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezeli. 

Az intézményi közalkalmazottak adatainak nyilvántartását a Kjt. és a Köznevelési 

Törvény előírása szerint kell nyilvántartani és kezelni:  

 név, születési hely és idő, állampolgárság, 

 anyja neve, 

 állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,  

 oktatási azonosítószáma, 

 pedagógusigazolvány száma, 

 munkáltatója neve, címe, OM azonosítója, 

 közalkalmazotti jogviszony kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme, ideje, 

 vezetői beosztása, 
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 munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különö-

sen: 

o iskolai végzettség, szakképzettségre vonatkozó adatok: 

- felsőoktatási intézmény neve, 

- a diploma kelte, száma, 

- végzettség, szakképzettség megszerzésének ideje, 

- pedagógus szakvizsga megszerzésének ideje, 

- PhD megszerzésének ideje. 

o munkában töltött idő időtartama közalkalmazotti jogviszonyba beszámít-

ható idő,  

o besorolással kapcsolatos adatok, 

o munkaidejének mértéke, 

o tartós távollétének indoka és időtartama, 

o alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

o munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munka-

végzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kö-

telezés, 

o munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az 

azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, 

o szabadság, kiadott szabadság, 

o alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

o az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

o az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

o a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 az intézmény igazgatójának fentiekben felsorolt adatait a fenntartó  

(a munkáltatói jog gyakorlója) kezeli. 

Az óraadó tanárok adatait a Köznevelési Törvény előírása szerint kell nyilvántartani és 

kezelni: 

 név, születési hely és idő, állampolgárság, 

 anyja neve, 

 állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,  

 oktatási azonosítószáma, 

 pedagógusigazolvány száma, 
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 munkáltatója neve, címe, OM azonosítója, 

 közalkalmazotti jogviszony kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme, ideje, 

 végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatok, 

o felsőoktatási intézmény neve, 

o a diploma kelte, száma, 

o végzettség, szakképzettség megszerzésének ideje, 

o pedagógus szakvizsga megszerzésének ideje, 

o PhD megszerzésének ideje, 

 oktatási azonosító száma, 

 besorolással kapcsolatos adatok, 

 munkavégzésének helye, 

 munkaidejének mértéke, 

 munkaköre (az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését), 

 részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

 részére adott juttatások és azok jogcímei, 

 a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

A gyermekek, tanulók adatait a Köznevelési Törvény szerint kell nyilvántartani, kezelni 

az alábbiak szerint: 

 a gyermek, tanuló neve, neme, 

 születési helye és ideje,  

 állampolgársága,  

 lakó,-  és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampol-

gár esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosí-

tó okirat megnevezése, száma, 

 társadalombiztosítási azonosító száma, 

 szülő(k) vagy törvényes képviselő neve, állandó lakásának és tartózkodási he-

lyének címe, telefonszáma, 

 nevelési-oktatási intézményének neve, címe, OM azonosítója, 

 nevelésének, oktatásának helye, 

 évfolyamának megnevezése, 

 a gyermek tanulói fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

o felvételivel kapcsolatos adatok, 
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o magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

o tanköteles-e, 

o jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladat megnevezése, 

o jogviszony keletkezésének, megszűnésének jogcíme és ideje, 

o esetleges szüneteltetésének oka, kezdete és befejezésének oka, 

o tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

o tanulmányainak várható befejezésének időpontja; 

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

 a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló rend-

ellenességére vonatkozó adatok, 

 a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozók adatok, 

 a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

 a tanuló azonosító száma,  

 tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

 évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

 országos mérés, - értékelés adatai, 

 a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

 

6. Adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogok, kötelezettségek 

 

 

A tanulók személyi adatainak védelme érdekében az adatok kezelői kizárólag az aláb-

biak lehetnek: 

 az intézmény igazgatója, 

 az igazgatóhelyettesek, 

 az iskolatitkár, 

 az osztályfőnökök, 

 a gyermekvédelmi felelős. 
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Az intézmény vezetőjének a munkavégzéséhez szükséges mértékű, teljes körű 

adat-kezelési, betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési, jogosultsága és adatvédelmi 

kötelezettsége van az intézmény személyi állomány adataira vonatkozóan. 

Az intézmény igazgatója által kijelölt igazgatóhelyettes vezető jogosult és köteles 

a tanulói, tanügyi  nyilvántartásokban szereplő adatok folyamatos jogszerűségi, - és sza-

bályszerűségi dokumentált ellenőrzésére.  

Az intézményvezető, illetve helyettesei jogosultak az intézmény alkalmazottjának 

személyi nyilvántartásába teljes körűen betekinteni. A betekintés vagy adatszolgáltatás 

során tudomására jutott adatot csak rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak 

arra feljogosított személynek hozhatja tudomására.  

Az iskolatitkárnak az intézményre vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást 

nem tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosult-

sága és adatvédelmi kötelezettsége van. 

A közalkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyil-

vántartásba történő betekintésre, helyesbítésre, adatainak megismerésére, másolat, kivonat 

kérésére és felelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktu-

álisak legyenek.  

Az intézményi dolgozó személyes és különleges adatainak nyilvánosságra hozatala 

csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén történhet. 

Intézményünkben személyes és különleges adat akkor kezelhető, ha  

 ahhoz a dolgozó írásban hozzájárul,  

 ha azt törvényi vagy közérdeken alapuló célból elrendelik, 

 az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 

 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűző-

dő jog korlátozásával arányban áll. 

Ha a dolgozó cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem ké-

pes hozzájárulását megadni, akkor - a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez - szükséges mértékben, a hozzájárulás akadá-

lyainak fennállása alatt az érintett dolgozó személyes adatai kezelhetőek. 
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A 16. életévét betöltött kiskorú tanuló hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

Az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást írásban kell rögzíteni. A megállapodás-

nak tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése 

szempontjából az érintett dolgozónak ismernie kell, így különösen  

 a kezelendő adatok meghatározását,  

 az adatkezelés időtartamát,  

 a felhasználás célját,  

 az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,  

 adatfeldolgozó igénybevételének tényét.  

 az érintett aláírását, amellyel hozzájárul adatainak a szerződésben meghatáro-

zottak szerinti kezeléséhez. 

 

Az adatkezelésben érintett személyek tájékozódási joga  

Az intézményben dolgozó közalkalmazott, vagy a tanuló gondviselőjének kérésére 

az intézmény vezetője köteles tájékoztatást adni - az illetőt érintő – az intézmény által ke-

zelt, és hagyományos, vagy elektronikus módon feldolgozott adatokról, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezelés-

sel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kap-

ták meg az adatokat.  

Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles 

írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást. Ennek alapján a dolgozó 

tájékoztatást kaphat 

 A dolgozó tájékoztatása meghatározott esetekben megtagadható, melyet írásban 

kell közölni az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezé-

se alapján került sor, valamint tájékoztatni kell a bírósági, hatósági jogorvoslatok lehető-

ségeiről. 

 

Az adatkezelésben érintett személyek tiltakozási joga 

Az intézményben dolgozó közalkalmazott, vagy tanuló gondviselője tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen, ha 



 

 

 70  

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

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 

ha az adatkezelést törvény rendelte el, 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvé-

lemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

 a tiltakozás jogának gyakorlását a törvény lehetővé teszi. 

Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást 

köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.  

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a to-

vábbi 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 adatait korábban továbbította. 

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

érintett közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz 

fordulhat, és kártérítést kérhet. 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, to-

vábbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen meg-

semmisülés és sérülés ellen. 

Adattörlés, adathelyesbítés, módosítás csak intézményvezetői engedéllyel történhet.  

Ha a dolgozóra vonatkozó személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a való-

ságnak megfelelő személyes adat az intézmény rendelkezésére áll, a személyes adatot az 

adatkezelő munkatárs helyesbíti. Az adatkezelő munkatárs megjelöli az általa kezelt 

személyes adatot, ha az érintett dolgozó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a 

vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértel-

műen. 

A személyes adatot a dolgozó írásbeli kérelme alapján törölni kell, ha 

 kezelése jogellenes, 

 az érintett kéri, 

 az hiányos vagy téves, 

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meg-

határozott határideje lejárt, 

 azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte. 
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A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathor-

dozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe 

kell adni. 

Törlés helyett a személyes adatot zárolni kell, ha az érintett dolgozó ezt kéri, vagy 

ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érin-

tett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fen-

náll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a dolgozót, továbbá 

mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. 

A helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről, és a törlésről szóló értesítés mellőzhető, ha az 

a dolgozó jogos érdekét nem sérti. 

Ha az iskola adatkezelője az érintett dolgozó, vagy tanuló (illetve annak törvényes 

képviselője) helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kéz-

hezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a kérelem elutasításának ténybe-

li és jogi indokait, és tájékoztatni az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósá-

gokhoz fordulás lehetőségéről. 

Ha az adatok továbbítása elektronikus úton történik, akkor a személyes adatok 

technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának 

legalább az alábbi védelmi intézkedéseket kell tennie: 

 ellenőrzés,  

 jelszavas védelem,  

 mentés CD-re, 

 adatok kinyomtatása, 

 adatok továbbítása után a hálózatról való törlés. 

Intézményünk adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza  

 az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,  

 az adattovábbítás jogalapját és címzettjét,  

 a továbbított személyes adatok körének meghatározását,  

 az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek 

alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlá-

tozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok 

esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. 
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Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi hatóság által megbízott személyeket 

illeti meg, akik felvilágosítást kérhetnek, betekinthetnek az adatok nyilvántartási rendsze-

rébe, megismerhetik az adatkezelést intézményi gyakorlatát, beléphetnek az adatkezelő 

helyiségekbe.  

 

 

7.    A személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelősségi viszonyok  

szabályai 

 

A gyermekek, tanulók személyes adatai  

 A gyermekek , tanulók személyes adatait csak 

o pedagógiai, 

o habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátása, 

o gyermek,- ifjúságvédelmi, 

o iskola-egészségügyi, 

o a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartás,  

o folyamatban lévő büntetőeljárási, szabálysértési eljárásban a büntethető-

ség,    

o felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából , 

lehet kezelni a célnak megfelelő mértékben és kötött módon. 

 A pedagógus, az intézményi az oktató-nevelő munkát végző és segítő közal-

kalmazott, az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti 

szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kisko-

rú tanuló más, vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, 

vagy került. Ez esetben az adatok kezelésére, továbbítására – törvényi felha-

talmazás alapján – a jogosult beleegyezése nem szükséges. 

 A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, to-

vábbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének ellátásában, hi-

vatásánál fogva harmadik személlyel szemben titoktartási kötelezettség terheli 

minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanu-

lóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség 

független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, 

határidő nélkül fenn marad.  
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 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a neve-

lőtestület tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésé-

vel, minősítésével összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiter-

jed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestület ülésén. A titoktartási kötele-

zettség alól kiskorú tanuló esetén a szülő írásban felmentést adhat.  

 A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő 

adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló 

testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

 A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a neve-

lési-oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgá-

latot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanu-

ló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy 

került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

 Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás ke-

retei között – az kijelölt vezető vagy más alkalmazott jogosult.  

 

Az intézmény alkalmazottainak személyes adatai 
 

 Az intézmény alkalmazottainak személyes adatait 

o a foglalkoztatással kapcsolatosan, 

o a juttatások kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesíté-

sével, 

o állampolgári jogok és kötelességek teljesítésével, 

o nemzetbiztonsági okok, 

o alapján szabad a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások  

kezelése céljából a célhoz kötötten felhasználni. 

 Az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért és célhoz kötött 

továbbításáért az intézményben:  

o a vezető és kijelölt helyettese,  

o az érintett alkalmazott felettese, 

o a munkaügyi feladatot ellátó vezető,  

o a munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott, 

o ügykezelő, 
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o az alkalmazott (a saját adatainak közlése tekintetében) tartozik felelős-

séggel.  

 

 Az alkalmazott, felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott, beje-

lentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

   Az dolgozó felelősségi körén belül minden esetben köteles az adatlapon doku-

mentálni a jogosultság gyakorlásának jogalapját, valamint a megismerni kí-

vánt adatok körét 

   A minősítést végző dolgozó felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a 

minősítés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és 

tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.  

   A munkaügyi feladatot ellátó dolgozó felelősségi körén belül köteles intézkedni 

arról, hogy a megfelelő személyi iratra az adatot a keletkezésétől, illetőleg vál-

tozásától számított legkésőbb 5 munkanapon belül rávezessék az alábbi esetek-

ben: 

o az alkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítésekor és ki-

javításakor, 

o ha az alkalmazott nem az általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy 

helyesbítését kéri, kezdeményezi. 

 A munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott felelősségi körén belül köteles  

o gondoskodni arról, hogy az általa kezelt - alkalmazotti jogviszonnyal 

összefüggő - adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában 

megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának,  

o gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megál-

lapítás kerülhessen, amely adatforráson alapul,  

o az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését 

kezdeményezni a munkaügyi ügyekkel foglalkozó vezetőjénél, ha meg-

ítélése szerint a személyi iraton szereplő adat valóságnak már nem felel 

meg.  
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8. Az adatkezelés intézményi rendje 

 

Intézményünk adatkezelési tevékenysége magába foglalja a közalkalmazottak és 

a tanulók személyes adatainak felvételét, feldolgozását, jogszerű felhasználását, tárolását, 

továbbítását, előírásszerű védelmét.  

Adatkezelő: minden olyan vezető, ügyintéző, ügykezelő (adatrögzítő), aki(k) fela-

datuk végzése során célhoz kötötten adatnyilvántartással, személyi irattal összefüggő ada-

tokat kezelnek. 

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  

Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál a közalkalmazotti taná-

csot a szülői szervezetet, (közösséget) és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési 

jog illeti meg.  

Önkéntes adatszolgáltatás esetén   

 az alkalmazottat tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való rész-

vétele nem kötelező,  

 kiskorú tanulónál be kell szerezni a szülő engedélyét. 

Az oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és a változás-bejelentés 

 Az adatvédelmi törvényben foglaltak megfelelése érdekében minden dolgozó 

és tanuló  

 részére – a KIR adatbázisból történő kigyűjtéssel – írásbeli igazolást kell ki-

adni a 11 jegyből álló azonosító számáról.  

 Ha az érintett dolgozó tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a 

KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, az intézmény adatfelelőse a kérelem 

napján, térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki.  

 Ha az intézmény olyan gyermekkel, tanulóval, óraadóval vagy más alkalmazot-

tal létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogvi-

szony létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelen-

teni a KIR-en keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatá-

si azonosító számot kérni és kiadni. 

 Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik,  

a jogviszony megszűnését – a megszűnés időpontjától számított – öt napon be-

lül be kell jelenti be a KIR-en keresztül. 
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 Ha a gyermek, tanuló jogviszonya a nevelési-oktatási intézménnyel megszűnik, 

az intézmény statisztikai céllal közli a KIR-en keresztül, hogy  

o a jogviszony milyen jogcím alapján szűnt meg,  

o tanuló esetén közli, hogy az érintett az adott köznevelési alapfeladatban 

szerzett-e iskolai végzettséget, szakképesítést, valamint – iskolai végzett-

ség hiányában – hány évfolyamot végzett el. (A tanulói jogviszonyon ér-

teni kell a magántanulói, a vendégtanulói jogviszonyt, az externátusi, 

kollégiumi tagsági jogviszonyt, továbbá a fejlesztő felkészítésben, a fej-

lesztő nevelés-oktatásban való részvételt is.) 

Az adatok továbbításának rendje 

 Az alkalmazottak, pedagógusok a kötelezően nyilvántartott adatai a tör-

vényben meghatározott céloknak megfelelően a személyes adatok védelmére 

vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók  

o finanszírozáshoz szükséges adatok tekintetében a fenntartónak,  

o a törvényi felhatalmazás alapján, a társadalombiztosítással összefüggő 

jogviszonnyal összefüggő adatok tekintetésben az Országos Egészségbiz-

tosítási Pénztárnak, illetve a NAV-nak, 

o SZJA törvény felhatalmazása alapján az adózással összefüggő adatok 

esetében a NAV-nak, 

o a köznevelési törvény alapján meghatározott pedagógusi és közalkalma-

zotti nyilvános adatok tekintetében a KIR számára,   

o a pedagógusigazolvány kiadásához szükséges adatok tekintetében a pe-

dagógusigazolvány kibocsátójának,  

o a közneveléssel összefüggő adatokat az igazgatási tevékenységet végző 

közigazgatási szervnek, 

o a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, 

o jogszabályi felhatalmazások alapján a bíróságnak, rendőrségnek, ügyés-

zségnek, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 A gyermekek, tanulók kötelezően nyilvántartott adatai a törvényben megha-

tározott céloknak megfelelően továbbíthatók az alábbiak szerint: 

o fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegy-

zője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére: 

- a neve, születési helye és ideje,  

- lakóhelye, tartózkodási helye,  
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- szülője neve, törvényes képviselője neve,  

- szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és tele-

fonszáma,  

- jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése,  

- magántanulói jogállása,  

- mulasztásainak száma,  

- a tartózkodásának megállapítása céljából,  

- a jogviszonya fennállásával,  

- a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben;  

o az érintett felsőoktatási intézmény részére: 

- iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai,  

- az iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcso-

latosan; 

o egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény részére az 

egészségi állapotának megállapítása céljából: 

- a neve, születési helye és ideje,  

- lakóhelye, tartózkodási helye,  

- társadalombiztosítási azonosító jele,  

- szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye tartózkodási helye 

és telefonszáma,  

- iskolai egészségügyi dokumentáció,  

- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok; 

o a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezet, gyermek- és if-

júság-védelemmel foglalkozó szervezet, intézmény részére a gyermek, 

tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából  

- a neve, születési helye és ideje,  

- lakóhelye, tartózkodási helye,  

- szülője, törvényes képviselője neve,  

- szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és tele-

fonszáma,  

- a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,  

- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok;  

o a fenntartó részére, az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából,  
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o a tankönyvforgalmazók részére a számla kiállításához szükséges adatai, 

o az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szerve-

zetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, 

o a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmé-

nyek egymás között: 

- a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára vonatko-

zó adatai, 

- tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó ada-

tai, 

o a szülő, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, az iskola részére, az is-

kolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai, 

o a szülő, a vizsgabizottság, a gyakorlati képzés szervezője, a tanulószer-

ződés alanyai vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskola, 

iskolaváltás esetén az új iskola, a szakmai ellenőrzés végzője részére: 

- magatartása,  

- szorgalma, 

- tudása, 

- értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a neve-

lőtestületen belül; 

o a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők ré-

szére diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adata. 

A tanuló fejlődésének nyomon követése 

Az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus - jogszabályban meghatáro-

zottak szerint - köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásá-

ban. A méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott doku-

mentum alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azo-

nosítható.  

A tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-értékelés során ke-

letkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, s e 

célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a közoktatási feladatkör-

ében eljáró oktatási hivatal részére.  

Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolni le-

het az önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és 

életviteli szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat. A köz-
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oktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat visszaküldi az iskolá-

nak.  

Az országos mérések, értékelések során az érintett tanulónál minden esetben azt a 

mérési azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első ízben kitöltött dokumentumon 

alkalmaztak. Az adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő ötödik tanítási év végén 

törölni kell.  

Az iskola az önkéntes adatszolgáltatással gyűjtött adatokat a dokumentumoknak a 

köznevelési feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak történő megküldést követő három 

munkanapon belül törli. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az isko-

lán belül használhatók fel, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szük-

séges pedagógiai intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából. A személyazonosí-

tásra alkalmas módon tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó ada-

tok a szülő egyetértésével átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlődésé-

nek megállapításával kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára.  

Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait - beleértve a mérési azonosítót is - a má-

sik iskolának továbbítani kell. Az iskola értesíti a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási 

hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik iskolának küldte tovább. A közoktatási fe-

ladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat a honlapján az érintett tanuló és 

szülője részére hozzáférhetővé teszi. 

Az adatkezelésben résztvevők köre 

Adatkezelés felügyelete, irányítása 

 Igazgató 

o elkészíti és kiadja az intézmény adatvédelmi, -adatkezelési szabályzatát, 

o teljes körű adatkezelési, betekintési, adattovábbítási jogokkal. rendelke-

zik, 

o titoktartási és adatvédelmi kötelezettsége van az intézmény személyi ál-

lomány adataira vonatkozóan, 

o ellenőrzi, hogy a személyes és különleges adatok kezelése megfelel-e a 

törvényi előírásoknak, 

o biztosítja az adatkezeléshez és védelemhez szükséges személyi, szakmai, 

tárgyi feltételeket, 

o kijelöli az adatkezeléssel foglalkozók körét, feladatait, 
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o rendszeresen ellenőrzi a közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói 

és alkalmazotti adatok nyilvántartásának kezelésének, továbbításának 

szabályosságát, jogszerűségét, 

o intézményváltás esetén gondoskodik a magatartás, szorgalom és tudás ér-

tékelésével kapcsolatos tanulói adatok megfelelő továbbításáról,  

o gondoskodik az indokolt mértékben és módon meghatározott adatok ke-

zelésének rendjéről, s amennyiben szükséges az érintettek hozzájárulásá-

nak beszerzéséről, 

o számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes rendszerben tá-

rolt összes alkalmazotti, tanulói és tanügyi adatok olvasási, valamint a 

tantárgyi érdemjegyek téves bejegyzéseinek javításának írásos hozzáféré-

sére, 

o Esetileg engedélyezi a számítástechnikai rendszer üzemeltetését biztosító 

rendszergazda írási, olvasási jogosultságát, 

o Meghatározza az intézmény számítástechnikai rendszerében tárolt adatok 

hozzáférésének jogosultsági körét és a hozzáférés mértékét, 

o az adatkezelés felügyeletére, ellenőrzésére vonatkozó feladatait és jogait. 

(részben vagy egészben) az igazgatóhelyettesre vagy az iskolatitkárra   

írásban átruházhatja.  

 Igazgatóhelyettesek 

o ellenőrzi, hogy az intézményben az adatkezelés a vonatkozó jogszabály-

ok és az adatvédelmi és kezelési szabályzat előírásai szerint történjen, 

o haladéktalanul intézkedik az esetleges szabálytalanságok esetén azok 

megszüntetésére, 

o figyelemmel kíséri az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat, és annak 

változásait. Szükség esetén konkrét javaslatot tesz az igazgató részére 

adatkezelési szabályzat módosítása érdekében, 

o mint az intézményvezető által kijelölt helyettes, jogosult az intézmény 

alkalmazottainak, tanulóinak személyi nyilvántartásába teljes körűen be-

tekinteni, 

o A betekintés vagy adatszolgáltatás során tudomására jutott adatot csak 

rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra feljogosított 

személynek hozhatja tudomására, 
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o a munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felügyeli a közok-

tatási törvény alapján nyilvántartott tanulói és alkalmazotti adatainak ke-

zelését, továbbítását, 

o rendszeresen ellenőrzi a munkaügyi előadó adatkezelésével és védelmé-

vel kapcsolatos munkáját, 

o A számítástechnikai rendszerben tárolt összes tanulói, tanügyi adathoz 

olvasási jogosultsággal hozzáférhet. 

Az adatkezelési operatív feladatai   

 Iskolatitkár 

o a munkaügyi feladatokhoz nélkülözhetetlen adatok tekintetében teljes 

adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és 

adatvédelmi kötelezettsége van; 

o köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvé-

delmi,- és kezelési szabályzat előírásai alapján végezni; 

o feladatainak ellátása során titoktartási kötelezettség terheli A titoktartási 

kötelezettség nem vonatkozik a közalkalmazottak  adatainak azon körére, 

amelyeket  nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási célból feldolgoz és to-

vábbít; 

o számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz való 

hozzáférésre;  

o nyilvántartja a pedagógusok és alkalmazottak adatait a közoktatási tör-

vény kötelező előírása szerint; 

o kezeli a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagát és vezeti a 

szükséges nyilvántartásokat; 

o a számítástechnikai rendszerben tárolt összes alkalmazotti adathoz írási 

és olvasási jogosultsággal hozzáférhet; 

o köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvé-

delmi,- és kezelési szabályzat előírásai alapján végezni; 

o feladatainak ellátása során titoktartási kötelezettség terheli; A titoktartási 

kötelezettség nem vonatkozik a tanulók  adatainak azon körére, amelye-

ket  vezetői utasítás alapján nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási célból 

feldolgoz és továbbít; 
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o az intézmény tanulóira vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást 

nem tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolat-

készítési jogosultsággal rendelkezik; 

o számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz való 

hozzáférésre;  

o nyilvántartja a tanulók adatait a közoktatási törvény kötelező előírása 

szerint; 

o a pedagógusok és alkalmazottak adatainak a kiadott utasítás szerinti to-

vábbítása; 

o a számítástechnikai rendszerben tárolt összes tanulói, tanügyi adathoz 

korlátozott (írási) jogosultsággal hozzáférhet. 

 Pedagógusok, osztályfőnök 

o köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvé-

delmi,- és kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni; 

o köteles a tudomására jutott hivatali, és a tanulók gyermekek felügyelete 

során birtokába jutott titkot megőrizni; 

o az érintett osztályon és a nevelőtestületen belül, a tanulók magatartására, 

szorgalmára a tudásuk értékelésére vonatkozóan részleges adatkezelési, 

betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsággal rendelkezik; 

o az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgá-

latot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú 

tanuló más, vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerül-

het, vagy került. Ez esetben az adatok kezelésére, továbbítására –törvényi 

felhatalmazás alapján – a jogosult beleegyezése nem szükséges; 

o a tanulókkal kapcsolatos munkavégzése során az alábbi adatokat kezelhe-

ti; 

o a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásá-

nak és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állam-

polgár esetén a tartózkodási jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma; 

o szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszá-

ma; 

o tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen: 

- felvételivel kapcsolatos adatok, 
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- a tanulómagatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló rendellenességére vonatkozó adatok. 

o számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes rendszerben tá-

rolt összes tanulóra olvasási, valamint az általa oktatott tantárgyi érdem-

jegyek és a hiányzások írásos hozzáférésére. Az általa oktatott tantárgyak 

érdemjegyeinek módosítása, csak az igazgató írásos hozzáférési jogosult-

ságán keresztül történhet.  

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

o köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvé-

delmi,- és kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni; 

o köteles a tudomására jutott hivatali, és a tanulók, gyermekek felügyelete 

során birtokába jutott titkot megőrizni; 

o feladatára vonatkozóan részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, 

másolatkészítési jogosultsággal rendelkezik; 

o a tanuló, gyermek osztályfőnökével, nevelőjével együttműködve, konzul-

tálva, az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti 

szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a 

kiskorú tanuló más, vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe 

kerülhet, vagy került. Ez esetben az adatok kezelésére, továbbítására –

törvényi felhatalmazás alapján – a jogosult beleegyezése nem szükséges; 

o munkavégzése során az alábbi adatokat kezelheti: 

- a tanuló neve, születési helye, ideje, állampolgársága, 

- lakcíme, telefonszáma, 

- szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, tele-

fonszáma, 

- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozók adatok, 

- a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

- a tanuló azonosító száma (diákigazolványban szerepel); 

o munkavégzése során továbbíthatja az előzőekben részletezett adatokat: 
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- az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek 

(iskolaorvos, fogorvos), a tanuló egészségügyi állapotának megál-

lapítás céljából; 

- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, 

gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intéz-

ménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, meg-

szüntetése céljából (gyermekjóléti szolgálat, illetékes jegyző). 

 

 

9. Az intézményi adatkezelés végrehajtásának szabályai 

 

A személyi adatok forrása 

Az intézményi dolgozók és tanulók esetében azok az adatok, amelyek az intézmény nyil-

vántartási, adatszolgáltatási, továbbítási feladataihoz, kötelezettségeihez kapcsolódnak, s 

amelyekhez kezeléséhez az érintettek is hozzájárultak. 

A személyes adatok felvételének formája 

Az adatok felvétele minden esetben írásbeli formában történik, Szóbeli tájékoztatás alapján 

az adatbázisba semmilyen adat nem kerülhet be. 

A személyes adatok felvételének módja 

A felvett adatok nem térhetnek el az azok forrásául szolgáló iratban szereplő adatoktól. 

Ha a forrás-irat valamilyen okból értelmezhetetlen, olvashatatlan, ellentmondásos, vagy 

hiányos, akkor az adat szolgáltatótól írásbeli módon történt kijavítást, kiegészítést kell kér-

ni az „Adatnyilvántartó/változást Jelentő Lap” kitöltésével. Az Adatnyilvántartó/változást 

Jelentő Lapon szereplő adat felvétele – mint kiegészítési, módosítási, javítási kérelem- 

csak akkor végezhető el, ha azt a dolgozó, vagy a tanuló gondviselője dátummal ellátva 

sajátkezű aláírásával hitelesíti. 

A személyi adatokhoz történő hozzáférés 

A hagyományos nyilvántartásban és a számítógépes naplóban szereplő adatok hozzá-

féréséhez az adatkezelő, felhasználó csak a szükséges mértékben, ideig és a feladatának 

elvégzéséhez kötött módon férhet hozzá. 

A számítógépes adatkezelés esetén a rendszer felhasználói egyes adatfajtákhoz olvasási, 

vagy írás és olvasási jogosultsággal férhetnek hozzá.  
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A megismert adatokat a hozzáférési jogosultsággal rendelkező dolgozó kimásolhatja, illet-

ve kinyomtathatja, azzal a kötelezettséggel, hogy az ily módon nyert adatokat csak felada-

taihoz kötötten használhatja fel, s gondoskodik arról, hogy az ne kerüljön illetéktelenek 

birtokába. 

A személyi adatok felhasználása az intézményi nyilvántartásokban.    

 Az intézményben dolgozó közalkalmazottak adatai az alkalmazotti nyilván-

tartásokban találhatók.                  

Az alkalmazotti nyilvántartások előállítása alapjául szolgáló adatok bevitelére 

a munkaügyi dolgozó és az iskola/óvodatitkár jogosultak. 

 A kötelezően előállítandó és használandó nyilvántartásokban a tanulók, 

gyermekek személyi adatait osztályonként, vagy csoportonként kell feldol-

gozni. 

Az iskola által kötelezően használt nyilvántartás 

o a bizonyítvány, 

o a törzslap külíve, belíve, 

o az értesítő (ellenőrző), 

o az osztálynapló, 

o a csoportnapló, 

o az egyéb foglalkozási napló, 

o a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, 

o az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához, 

o az órarend, 

o a tantárgyfelosztás, 

o a továbbtanulók nyilvántartása, 

o az étkeztetési nyilvántartás, 

o a tanulói jogviszony igazoló lapja, 

Az intézményünkben kezelt adatokat nyomtatott formában és elektronikus mó-

don tartjuk nyilván. A továbbításra szolgáló adatközlő lapokat ugyancsak hagyományos 

nyomtatott formában és elektronikus módon vezetjük. 

Az intézmény minden dolgozójának és tanulójának személyes adatainak össze-

gyűjtéséről, karbantartásáról, biztonságos kezeléséről, ellenőrzéséről az igazgató által 

kijelölt munkaügyi feladatokat ellátó dolgozó, vagy vezető gondoskodik. 
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10. Az adatkezelés ügyvitele, dokumentumai 

 

A személyi iratok 

Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 

felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor illetve azt követően keletkezik és az alkal-

mazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

Személyi iratok csoportosítása 

 a közalkalmazott személyi anyaga, 

 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartal-

mazó iratok, 

 tanulói iratok. 

Az intézményi dolgozók személyi anyagának adattartalma 

Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden 

esetben együttesen kell tárolni, és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.   

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a közal-

kalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli.  

 Személyes alapadatok iratai 

o az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja,  

o az önéletrajz,  

o az erkölcsi bizonyítvány,  

o a kinevezés, 

o a besorolásról, illetve az áthelyezésről rendelkező iratok,  

o a minősítés,  

o az alkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,  

o a hatályban lévő fegyelmi büntetést ki szabó határozat,  

o közalkalmazotti igazolás másolat.  

o hatályos fegyelmi ügyek. 



 

 

 87  

 Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok 

o juttatásokkal kapcsolatos iratok (kitüntetés, jubileumi jutalom, külön jut-

tatás,  

o céljutalom, eseti jutalom, munkáltatói kölcsön, képzésre kötelezés, ta-

nulmányi szerződés, tanulmányi igazolás, tanulmányi juttatás, elhelyezés, 

egyéb jóléti ügyek),  

o közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok (pályázat, alkalmasság 

igazolások, nyilatkozat, szolgálati igazolvány, munkavédelmi oktatás, 

kártérítés, összeférhetetlenség, helyettesítés elrendelés, fizetés nélküli 

szabadság, (GYES, GYED, GYES, saját lakásépítés, 

o hozzátartozó ápolás, házastárssal külföldre utazás, egyéb) szabadidő, el-

térő munkarend megállapítás,  

 Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyok iratai 

 

o katonai szolgálat,  

o felkérések,  

o további jogviszony létesítés engedélyezése, ill. elutasítása),  

 Közalkalmazott kérelmére kiállított, vagy önként átadott iratok 

 

o szociális támogatás,  

o egyéni kérelmek,  

o munkaképesség csökkenés,  

o munkavégzés alóli mentesség igazolása,  

o közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok alapját képező iratok,  

o nyilvántartott adatok változásainak bejelentése,  

o iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat,  

o nyelvvizsga,  

o közigazgatási alap- és szakvizsga,  

o ügykezelői vizsga,  

o egyéb képzettség,  

o szakértői okiratok másolatai,  

o betekintési kérelem; 
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  Illetménnyel és ezzel összefüggő, más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok 

o személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetés - letiltás, melyek a 

fenti pont szerinti iratcsoport részei, elkülönítésük azonban a központi 

bérszámfejtéshez kapcsolódik. 

A személyi anyag része a közalkalmazotti alapnyilvántartás, mely e szabályzat 1. sz 

mellékletét képezi. A közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon ké-

szül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

 a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor, 

 a közalkalmazott áthelyezésekor, 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor, 

 ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak. 

A személyi iratokba történő betekintés  

A személyi anyagba való betekintésre jogosultak:  

 saját adataiba az alkalmazott, 

 az alkalmazott felettese,  

 a minősítést végző vezető,  

 a törvényességi ellenőrzést végző testület, vagy személy, 

 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,  

 munkaügyi per kapcsán a bíróság, 

 feladatkörükben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult bünte-

tőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, nemzetbiztonsági 

szolgálat, 

 a személyzeti, munkaügyi és illetmény- számfejtési, munkaügyi feladatokat el-

látó munkatárs feladatkörén belül.  

A személyi iratok kezelésének feladatai  

Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban nyil-

vántartott adatokkal kapcsolatban minden ezen szabályzat szerint információhoz jutó sze-

mélyt adatvédelmi kötelezettség terhel,  felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének 

megfelelő felhasználásáért, valamint azért, hogy az ezen szabályzat szerint illetéktelen 

személy birtokába ne juthasson.  

A személyügyi/munkaügyi feladatokért felelős vezető köteles gondoskodni arról, 

hogy a személyes adat a megfelelő személyi iratra, adathordozóra a keletkezésétől, válto-
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zásától, helyesbítésétől számított 5 munkanapon belül rávezetésre kerüljön, illetve kezde-

ményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál az általa kiadott írásbeli rendelkezés szükség 

szerinti helyesbítését.  

A személyügyi/munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott az általa kezelt - a 

(köz)alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő - személyi iratra adatot, megállapítást csak 

közokirat, az alkalmazott írásbeli nyilatkozata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli 

rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés alapján tehet . 

Köteles kezdeményezni vezetőjénél a megítélése szerint valóságnak már meg nem felelő 

adat helyesbítését, törlését.  

Az alkalmazotti nyilvántartás adatlapját csak ezen szabályzat szerint teljes körű 

adatkezelési jogkörrel rendelkező személyügy/munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott ve-

zetheti, akit az adatnyilvántartás minden szakaszában és a tárolás során terhel az adatvé-

delmi kötelezettség.  

A személyi iratok iktatása, tárolása   

Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden 

esetben együttesen kell tárolni, és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.   

A személyi iratokat külön iktatókönyvben gyűjtőszámon kell iktatni. Az így beikta-

tott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, 

az e célra kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.  

A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt nem kell lerakni.  

Az  irattározás az alkalmazotti jogviszony fennállásáig  történik.  

A számítógépes iktatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyügyi tárgy-

kódon nyilvántartott iratok adataihoz, csak a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munka-

társak férhessenek hozzá.  

Személyi iratot tárolni csak az igazgatói irodában, a munkavégzést követően biz-

tonsági zárral ellátott irattárolóban (páncél- vagy lemezszekrényben) elzártan lehet.  

Az intézmény személyügyi feladatot ellátó helyisége az Igazgatói iroda.   

A személyügyi feladatot ellátó dolgozó helyiségét - ha az ott dolgozók közül senki nem 

tartózkodik bent - zárva kell tartani.  

Az alkalmazotti jogviszony megszűnését követően az irattárba történő helyezése 

előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni a személyi iratokkal kapcsolatban az 

irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. Ezután az alkalmazott személyi ira-

tait - az irattározási tervnek megfelelően - a központi irattárban kell elhelyezni.  
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Az irattárban elhelyezésre kerülő "régi anyag" elnevezésű személyi iratokat úgy 

kell tárolni, hogy ahhoz csak az intézményvezető, kijelölt helyettese és a személyügyi fela-

dat/munkaügyi feladatot ellátó vezető férhessen hozzá.  

A személyi anyagot az alkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig 

meg kell őrizni. Tárolásáról és levéltárba helyezéséről az intézmény ügyirat kezelési sza-

bályzatában és irattározási tervében kell rendelkezni.  

Személyi iratok nyilvántartása 

Az iratokat, tartalmuknak megfelelően, a megjelölt csoportosításban, személyi irat-

gyűjtőben kell tárolni és őrizni.  

Az iratgyűjtőben az iratokat az iratcsoport elnevezésével ellátott kemény kartonlap-

pal kell elhatárolni az áttekinthető kezelhetőség érdekében.  

Az iratgyűjtő előlapját követően tartalomjegyzéket kell elhelyezni, melyen az irat-

gyűjtőben elhelyezett iratokat, annak szerkezeti rendjében - az alkalmazotti alapnyilvántar-

tás oldalai kivételével - nyílván kell tartani. A tartalomjegyzéknek tartalmaznia kell az ik-

tatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is, s rövid szöveges megjelölést. 

A tartalomjegyzék lezárása az iratcsoportonkénti utolsó nyilvántartott iratot követő 

üres sor egy vonallal történő áthúzását, alatta a lezárás dátumának és a személyügyi ügyin-

téző aláírásának feltüntetését jelenti. Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok kezelése az 

intézmény személyügyekkel foglalkozó ügyintézőjének feladata.  

A személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetésletiltás, családi pótlék stb. 

iratok, központi bérszámfejtéshez kapcsolódnak. Az iratok tárolása, őrzése a gazdasági 

iroda feladata.  

A hatályos fegyelmi ügyek nyilvántartását - a későbbi törölhetőség érdekében - ce-

ruzával kell vezetni.  

Személyi adatokban történő változások kezelése  

Minden alkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező változást köteles 5 napon belül 

írásban bejelenteni és okirattal (vagy annak másolatával) igazolni a személy-

ügyi/munkaügyi feladatot ellátó munkatársnak: 

 név,  

 családi állapot,  

 eltartott gyermek (név, születési idő, eltartás kezdete),  

 lakcíme, ideiglenes tartózkodási hely címe,  

 iskolai végzettség,  
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 szakképzettség,  

 tudományos fokozat,  

 állami nyelvvizsga,   

 iskolai végzettség, szakvizsga,  

 tanfolyamok, stb. 

A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő személyügyi munkatárs a 

bejelentéstől számított 5 munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni.  

A kinevezési okiratok, illetve a besorolási és kinevezési okiratok módosításának 

rendelkező részében - a besorolási fokozathoz tartozó fizetési fokozat meghatározása mel-

lett - zárójelben fel kell tüntetni ezen okiratok fejrészében a munkakör FEOR számát.  

Az áthelyezés elfogadása esetén a két fél egyetértő nyilatkozatát tartalmazó okirat-

ban kell megállapodni az áthelyezés részletes feltételeiről (áthelyezéshez hozzájárulás, 

időpont, munkakör, illetmény, illetve az elért pályagyorsító intézkedések elfogadása, sza-

badság, fennálló kötelezés, kölcsöntartozás, egyéb megállapodások, valamint annak rögzí-

tése, hogy az áthelyezési megállapodásban nem szereplő kérdésekben a fogadó szervezet-

nek nincs jogfolytonos teljesítési kötelezettsége).  

 

 

11.  Közérdekű adat 

 

Közérdekű adat: állami, vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy 

személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat. 

Az intézmény közérdekű adatai nyilvánosak, kívülállók számára hozzáférhetők, 

megtekinthetők. 

Az intézmény kötelessége a feladatkörébe tartozó közérdekű ügyekben a szülők, tanu-

lók gyors pontos tájékoztatása az alábbi közérdekűnek minősíthető adatairól: 

 

 alapadatai (az alapító okirat szerint), 

 feladatai,  

 hatásköre, 

 szervezeti felépítése, 

 működésének rendje, ezzel kapcsolatos dokumentumok, 

 nevelési programja, 
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 pedagógiai programja, 

 házirendje, 

 feladatok, követelmények, 

 a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 

 a beiratkozásra meghatározott idő,  

 a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, 

 köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, 

egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke,  

 tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke,  

 a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is, 

 a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje,  

 a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalma-

zó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,  

 a külső szervek által végzett ellenőrzések nyilvános megállapításai,  

 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

 a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje éves munkaterv alapján 

a nevelési évben, 

 tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai. 

Az intézmény közérdekű adatainak nyilvánossága 

 Az intézmény nevelési és pedagógiai programja és annak hatályos változata 

megtekinthető az igazgatói irodában, az osztályfőnököknél és az iskola könyv-

tárában előre egyeztetett időpontban, illetve az iskola honlapján.  

 Az intézmény szakmai, működési dokumentumait az iskola használói megte-

kinthetik az igazgatói irodában, az osztályfőnököknél, és az iskola könyvtárá-

ban előre egyeztetett időpontokban, illetve az iskola honlapján. 

Az iskolában szervezett versenyek, vizsgák név szerinti eredményeinek nyilvános 

kihirdetése csak a tanuló, illetve a szülő előzetes hozzájárulása, illetve ráutaló magatartása 

következtében történhet. 
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 Az intézmény Különös közzétételi listában ad tájékoztatást a tevékenységéhez 

kapcsolódó jogszabályilag meghatározott (személyes adatokat nem sértő) adatokról, in-

formációkról az alábbiak szerint: 

Iskolák esetében: 

 a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok számát, 

 a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési 

 feltételeket is, 

 a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét,  

 a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalma-

zó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,  

 egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

 az intézmény nyitva tartásának rendjét,  

 éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb ren-

dezvények, események időpontjait, 

 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

 a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot, 

 a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakkép-

zettségét, 

 a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, isko-

lai végzettségét és szakképzettségét, 

 az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, 

 a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, 

 a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, 

 a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, 

 az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a ta-

nulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, 

 az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát, 

 szakkörök igénybevételének lehetőségeit, 

 mindennapos testedzés lehetőségeit, 

 hétvégi házi feladat szabályait,  
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 iskolai dolgozatok szabályait. 

Az intézmény tájékoztató rendszere az október 1-jei állapotnak megfelelően köz-

zéteszi az előzőekben felsorolt adatokat és dokumentumokat. A közzétételi lista tartalmát 

szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP- jelentés 

megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni. 

A Különös közzétételi listában szereplő adatok megtekinthetők az intézmény 

igazgatói irodájában, valamint honlapján digitális formában. Az adatok személyazonosítás 

nélkül korlátozás nélkül betekinthetők, kimásolhatók kinyomtathatók, internetről letölthe-

tők.   

 

 

12.    A köznevelés információs rendszere (KIR) 

 

A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a nem-

zetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyer-

mek- és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes 

adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesí-

tése mellett, meghatározott esetben adhatunk ki.  

Intézményünk, mint köznevelési feladatokat ellátó adatszolgáltató (intézmény-

törzs) törvényileg előírt módon és tartalommal adatot szolgáltat a KIR honlapján keresz-

tül fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy postai úton a KIR által biztosított adat-

lapon (amennyiben az elektronikus hitelesítés az intézményben nem megoldott), mely tar-

talmazza az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, az intézmény - külön jogszabályban 

meghatározott - hivatalos nevét, az intézmény típusát, az intézmény feladat ellátási helyét, 

az intézmény székhelyét, OM azonosítóját tagintézmény nevét telephelyét, alapfeladatá-

nak, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, nevelési, oktatási feladatot ellátó 

feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, iskolatípuson-

ként az évfolyamok számát, (alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül 

a tanszakok megnevezését, szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési 

Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, 

szakközépiskola esetén az ágazatokat,) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti 

rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat. 
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A nyilvántartásban szereplő adatok közhitelesek. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, 

továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést ké-

szíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők. 

Az intézmény jogszabályi előírás szerint a bejegyzett adatokban bekövetkezett vál-

tozásokat nyolc napon belül bejelenti, és meghatározott adatszolgáltatással adatokat, és 

ezzel egyidejűleg közérdekű információkat szolgáltat a Közoktatási Információs Iroda 

részére: 

A változásjelentéshez csatolandó az intézmény alapító okirata, megszűnés esetén, pedig 

megszüntető határozat, és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés igazolása. 

 A bekövetkező változásokról, illetve az esetleges megszűnésről nyilvántartást 

kell vezetni, mely tartalmazza a köznevelési intézmény nevét, létesítő és módosító alapító 

okiratának keltét, OM azonosítóját, alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti 

megnevezését, valamennyi feladat ellátási helyét, képviseletére jogosult személy nevét, 

adószámát, valamennyi pénzforgalmi számlaszámát, a nyilvántartásba vétel, létesítés nap-

ját, a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét, a jogutódlással, átalakulással, fenntar-

tóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok számát 

és a döntést tartalmazó határozatokat, a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozatot, 

a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a megszűnt intézmény ira-

tainak őrzési helyét. 

A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azo-

kat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus úton is hozzá-

férhetők. 

A Közoktatási Információs Iroda intézményünk adatszolgáltatása alapján a azo-

nosító számot ad ki  annak, aki tanulói jogviszonyban áll,  akit pedagógus-munkakörben, 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,  pedagógiai előadó vagy peda-

gógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, illetve akit óraadóként foglalkoztatnak. 

Pedagógus igazolvány 

Az Iskola a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői 

munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, és pedagógiai felügyelő 

munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre - pedagógusigazolvány kiadását 

kezdeményezi, Annak részére, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, az 

utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását.  

A pedagógusigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas 

eszközzel ellátott igazolvány. A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban az 
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intézmény, elektronikus úton terjeszti elő a pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló 

kérelmet, és szolgáltat adatot.. Az intézmény az eljárás során - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel elektronikus úton tart kap-

csolatot a KIR működtetőjével. 

A pedagógusigazolvány tartalmazza a jogosult fényképét  a jogosult családi és utó-

nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 14. életévét betöltött 

jogosult esetében az aláírását, az igazolvány kiállításának napját és az érvényesíthetőség 

évét, érvényességre vonatkozó adatot,  az igazolvány egyedi azonosítóját (igazolványszám, 

adatchip azonosító), azon intézmény(ek) nevét és székhelyét, amellyel a pedagógus  közal-

kalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.  

Intézményünk vezeti azoknak a pedagógusoknak a nyilvántartását, akik azonosító szám-

mal rendelkeznek.  

A nyilvántartás tartalmazza  az elektronikus igénylésről kinyomtatott és a peda-

gógussal aláíratott ellenőrző adatlapot, az igénylés elküldésének tényét és idejét,  az oktatá-

si igazolvány egyedi azonosítóját, az érvényesítő matricák meg-rendelésének tényét és 

idejét, a megrendelt érvényesítő matricák megérkezésének tényét és idejét, a pedagógus 

igazolvány érvényesítésének tényét és idejét, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, a 

pedagógus igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét, az igazolvány egyedi adatchip 

azonosítóját, a megfizetett hatósági díjakat 

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoz-

tatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbít-

ható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részé-

re, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint 

a pedagógus-igazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére. 

Diákigazolvány 

Az iskola a tanuló kérelmére elektronikus úton diákigazolvány kiadását kezdemé-

nyezi a hatályos jogszabályok szerinti módon és tartalommal. A diákigazolvány közokirat.  

A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel ellátott 

igazolvány.  

A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és 

idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását, a tanuló fényképét, 

azonosító számát, az iskola nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának napját, az igazol-

vány érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát. 
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Az Intézmény a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes 

adatokat, a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott 

érvényesítő matrica sorszámát, valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához 

szükséges további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást ve-

zet.  

Az intézmény a diákigazolvány elkészítése körében tudomására jutott személyes 

adatot a diákigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik. 

Tanulói nyilvántartás 

A KIR tartalmazza a tanulói nyilvántartásban a tanuló teljes nevét (ha pl két ke-

resztnév van), nemét születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét oktatási 

azonosító számát, anyja teljes nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, 

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

zolványának számát,  magántanuló-e, tanköteles-e, tanulói jogviszony kezdetét, megszűné-

sekor a kijelentkezés adatait valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait, a jog-

viszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, nevelésének, oktatásának helyét, évfo-

lyamát, tanulmányai várható befejezésének idejét  

A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói 

jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából to-

vábbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére.  

A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentés-

től számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 

bejelentik a nyilvántartásba.  
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13.     Adatkezelésre vonatkozó biztonsági előírások 

 

Az adatbiztonság követelménye 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondos-

kodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, az adat- és titokvédelmi sza-

bályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hoz-

záférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megvál-

tozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban 

tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekap-

csolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgo-

zó további intézkedésekkel biztosítja 

 a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 

adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 

 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy 

továbbíthatják; 

 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes ada-

tokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 

 azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül-

jön. 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intéz-

kedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika minden-

kori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, 

amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 

nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 
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A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartás fizikai védelmének sza-

bályai 

 az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakí-

tani, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behato-

lás, tűz vagy természeti csapás ellen,  

 azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését a hivata-

los feladataikkal összhangban megállapított felhatalmazás alapján kell szabá-

lyozni, ellenőrizni,  

 számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, fel-

használását és a hozzáférést ellenőrizni kell,  

 az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilván-

tartást kell vezetni 
 

 a nyilvántartásban szerepelnie kell  
 

o a nyilvántartási számnak,  

o a használatba vétel időpontjának,  

o a kezelésre átvevő aláírásának,  

o számítástechnikai nyilvántartás esetén nevének.  

 meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó esz-

közöket üzemeltethetik;  

 a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító kártya, jelszó) 

szolgálati titokként kell kezelni;  

 gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági megol-

dásainak dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek 

hozzá.  

 a számítástechnikai mágneses adathordozókat, amelyeken személyügyi prog-

ramok és adatok vannak,  

 felhasználásuk megkezdésekor egyedi azonosító számmal, nyilvántartásba kell 

venni, azt a mágneses adathordozókon fel kell tüntetni,  

 a személyügyi feladatot ellátó vezető felelős az általa vezetett nyilvántartásban 

dokumentáltan átvett mágneses adathordozó biztonságos elzárásáért, illetékte-

len személyek hozzáférésének megakadályozásáért, 

 a számítástechnikai eszközökhöz (számítógépek) való hozzáférési jogosultság 

biztosítását azonosító jelszóval kell lehetővé tenni, 
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 a jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a 

vezetője ismerhesse meg, 

 az azonosító jelszóról szolgálati titkos kezeléssel nyilvántartási dokumentációt 

kell felfektetni, amit az igazgatói irodában az adatbiztonságért felelős vezető 

lemezszekrényben vagy. kazettában köteles tárolni, 

 a személyügyi adatkezelést ellátó számítástechnikai munkahelyet csak a számí-

tógép kikapcsolt állapotában hagyhatja el kezelője, 

 személyügyi feladatot ellátó számítógépes nyilvántartási rendszerhez más fela-

datot ellátó számítógépes rendszer nem férhet hozzá.   

Az üzemeltetés biztonsági szabályai 

 a számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsora: 

Szeverné Csekei Csilla, Kiss Katalin, Dévényi Gáborné; 

 a számítástechnikai rendszert - ideértve a programokat is - dokumentálni kell.  

 a számítástechnikai rendszer vagy bármely eleme csak a személy/munkaügyért 

felelős vezető felhatalmazásával változtatható meg; 

 a számítógépben gépben kezelt, tárolt  alkalmazotti nyilvántartási adatokhoz - 

saját jelszavuk felhasználásával - kizárólag a  személyügyi feladatot ellátó ve-

zető dolgozó, valamint helyettese és az iskolatitkár férhetnek hozzá;  

 a hozzáférés jelszavait időközönként, de az üzemeltető személyének megválto-

zásakor azzal egyidejűleg meg kell változtatni.  Jelszót ismételten nem lehet 

kiadni; 

 a rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai 

eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, el-

cserélésük vagy meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen; 

 olyan tervet kell kidolgozni, amely a számítástechnikai eszközök előre nem 

látható üzemzavarának hatását ellensúlyozni képes intézkedéseket tartalmaz;  

 az alkalmazotti nyilvántartás programját úgy kell kialakítani, hogy automatikus 

módon nyilvántartsa az üzemeltetés, az üzemeltetés időpontját, a kezelést vég-

ző személyeket, a kezelt. adatokat - valamint az üzemzavarok hatásainak elhá-

rítása érdekében a program használata közben fél óránként automatikus men-

tést kell biztosítania; 
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 az alkalmazotti nyilvántartásban kezelt adatokat legalább hetente egyszer mág-

neses adathordozóra is ki kell vinni, mindig a legutolsó adatállomány megőrzé-

sével, - az adatállományok változását naplózni kell; 

 annak érdekében, hogy az alkalmazott megismerhesse, azt, hogy az alkalma-

zotti adatnyilvántartásban szereplő adatokból róla kinek, milyen célból és mi-

lyen terjedelemben szolgáltattak adatot (adattovábbítás), az adatszolgáltatásra 

jogosultsággal ezen szabályzatban felhatalmazottak részére történő adatszolgál-

tatásról  - a megjelölt adatokkal - a személyügyi feladatokkal foglalkozó dol-

gozónak nyilvántartást kell vezetnie, melyet öt évig meg kell őriznie.  

A technikai biztonság szabályai 

 az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástech-

nikai módszerekkel is meg kell akadályozni,  

 az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes 

megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen,  

 az adatállományok tartalmát képező adattételek számát folyamatosan ellenő-

rizni kell, 

 a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni,  

 az adatok és az adatállományok változását naplózni kell,  

 az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell,  

 on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell,  

 programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását - ha a próbát 

külső szerv vagy személy végzi - el kell kerülni.  
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14. Záró rendelkezések 

 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed  

 az intézmény valamennyi dolgozójára, aki személyes valamint közérdekű ada-

tok kezelésével, tárolásával, szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységet lát el, 

illetőleg ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokat (jelentések, tájékoztatók, 

stb.) készít, 

 bármely azonosított, vagy azonosítatlan személyre, vonatkozó információra, 

 valamennyi az intézmény székhelyén és telephelyein vezetett nyilvántartások, 

adatbázisok, valamennyi egyedileg kezelt adatokra, dokumentumokra. 

 

Az adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megtartása az intézmény valamennyi 

közalkalmazottjára kötelező.  

 

Adatkezelési szabályzat előírásait a jóváhagyást követő dátummal létesített közal-

kalmazotti jogviszony esetén is  köteles a dolgozó tudomásul venni. 

 

Az igazgató által kijelölt felelős vezetőnek folyamatosan gondoskodni kell jelen sza-

bályzat karbantartásáról, aktualizálásáról. 

 

Az intézményvezető felel jelen szabályzat kiadásáért, a szabályzatban foglaltak zök-

kenőmentes megvalósításáért és az adatvédelmi követelmények közzétételéért.  

 

 

Az adatkezelési szabályzatot - az intézmény vezetőjének előterjesztése után - a nevelő-

testület 2013. év 03. hó 26. napi tantestületi értekezletén elfogadta és jóváhagyta. 

 

Az adatkezelési szabályzat a jóváhagyás időpontjával lép hatályba. 

 

A szabályzat elfogadásakor véleményezési jogát gyakorolta az iskola szülői szerve-

zete a diákönkormányzata és az intézmény közalkalmazotti tanácsa, amelyet a zárófe-

jezetben aláírásukkal igazolnak. 
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Jelen adatkezelési szabályzat és kapcsolódó dokumentumai minden érdeklődő iskola-

használó számára megtekinthető az intézmény igazgatói irodájában, könyvtárában.  

 

 

 

 

 Ecser, 2013. március 26.  

  

 

 

                                                                                            Szeverné Csekei Csilla        

         igazgató 

 

 

Az Adatvédelmi, -és kezelési Szabályzatban foglaltakat véleményezési jogunk gyakorlása 

alapján elfogadjuk 

 

 

 

 

        Pappné Horváth Katalin 

                  a közalkalmazotti tanács elnöke 

 

 

 

   

 

…………………………    …………………………….. 

 a szülői szervezet elnöke               a diákönkormányzat vezetője 
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MELLÉKLET                                                                                              1.sz. melléklet 

 

KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS 

 (1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete alapján) 

 

A közalkalmazottak alapadatai 

I. 

 neve (leánykori neve), 

 születési helye, ideje, 

 anyja neve, 

 TAJ-száma, adóazonosító jele, 

 lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma, 

 családi állapota, 

 gyermekeinek születési ideje, 

 egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete. 

II. 

 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi), 

 szakképzettsége(i), 

 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), 

 meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai, 

 tudományos fokozata, 

 idegennyelv-ismerete. 

III. 

 a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtar-

tamok megnevezése, 

 a munkahely megnevezése, 

 a megszűnés módja, időpontja. 

IV. 

 a közalkalmazotti jogviszony kezdete, 
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 állampolgársága, 

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

 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgá-

ló időtartamok. 

V. 

 a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele, 

 e szervnél a jogviszony kezdete, 

 a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosz-

tása, FEOR-száma, 

 címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai, 

 a minősítések időpontja és tartalma. 

VI. 

 személyi juttatások; 

VII. 

 a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama; 

VIII. 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a hatá-

rozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai; 

IX. 

 A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 

adatai a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés szerint. 
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(Törvényi hivatkozások a III. ponthoz) 

 

87/A. (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 

tekinteni 

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jog-

viszonyban eltöltött időt, 

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szerv-

nél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, 

c) a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó 

szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt, 

d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá 

e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint 

f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, 

g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők 

jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogvi-

szonyban, 

h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban 

töltött időt. 

(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapít-

ható, hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási meg-

győződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve 

ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. 

május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon 

túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani. 

(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlme-

nően figyelembe kell venni 

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti 

jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítés-

sel rendelkezett, 

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá 

c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint 

d) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási 

jogviszonyban eltöltött időt. 

(Törvényi hivatkozás a IX. ponthoz) 
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41. §(1) A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha 

az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. 

(2) A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult köz-

alkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen 

a) ha hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont] irányítási (felügyeleti), ellenőr-

zési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne, 

b) a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkál-

tatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött ve-

zető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság. 
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2.sz. melléklet 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

(Ajánlott jogszabály szerinti adattartalom) 

 

 

Iskola neve: ………………………………………………………………………….. 

Iskola címe: …………………………………………………………………………. 

Iskola OM azonosítószáma: …………………………………………………………. 

 

I. Személyi feltételek 

 

1. Pedagógusok  (tanárok, tanítók, napközis nevelők) 

 

 végzettség, 

 szakképzettség,  

 műveltségi terület,  

 tantárgyi szak,  

 tanított tantárgy, 

 az adott tantárgyat hány fő tanítja 

 

2. Nevelő-oktató munkát segítők (iskolatitkár, AV technikus, könyvtáros, 

szabadidő szervező, pedagógiai asszisztens, stb.)  

 

 iskolai végzettség,   

 betöltött munkakör,  

 az adott munkakört végzők száma 

 

3. Gazdasági dolgozók (gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző, könyvelő)  

 

 munkakör megnevezése,  

 munkakört végző iskolai végzettsége,  

 szakképzettsége,  

 munkakört végzők száma 
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4. Technikai dolgozók (gondnok, portás, fűtő-karbantartó, konyhai dolgo-

zó) 

 munkakör megnevezése,  

 iskolai végzettség,  

 szakképzettség,  

 munkakört betöltők száma 

5. ………………………………………………………… 

 

II. Tanulócsoportok 

 

1. Megnevezése 

2. Képzési típus 

3. Tanuló létszám 

4. ………………………………………………… 

 

III. Országos mérések eredményei 

 

1. Osztályonkénti, kompetencia területenkénti bontás, 

2.  Átlagok (Országos megyei, (járási) városi, községi stb. átlagok); 

3. ……………………………………………………………….. 

 

IV. Lemorzsolódás, évfolyamismétlők aránya 

 

1. Évismétlők száma az adott tanévben évfolyamonkénti létszáma, aránya; 

2. Tanév közbeni megszűnt tanulói jogviszonyok adatai (évfolyam létszám, 

arány); 

3. Tanév végén megszűnt tanulói jogviszonyok adatai (évfolyam létszám, 

aránya. 
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V. Továbbtanulási mutatók 

 

1. Az elmúlt 4-5 tanév összehasonlítása;  

2. A továbbtanulók létszáma, aránya; 

3. Az adott felsőbb iskolákba lépő tanulók létszáma, aránya (gimnázium 

szakközépiskola, szakiskola, nem tanult tovább). 

4. ………………………………………………………………………. 

 

VI. Tanórán kívüli foglalkozások, programok 

 

1. Szakkörök, 

2. Napközi foglalkozások, 

3. Tanulószobai foglalkozások, 

4. Sportkörök, 

5. Egyéb (tanulmányi versenyek, nyílt napok, színházlátogatás, tömegsport, 

könyvtár látogatás, énekkar, néptánc, kézműves foglalkozás, stb.). 

 6……………………………………………………………………………. 

 

VII. Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatírások szabályai  

(Pedagógiai Program, házirend alapján) 

 

1. Tanulók kötelességei, 

2. Tanulók jogai, 

3. Tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése, 

4. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatáro-

zásának rendje tantárgyanként; 

 

VIII. A  tanév rendje……..tanévben  

 

1. Beiratkozás rendje, időpontja; 

2. Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségek; 

3. Tanévnyitó időpontja; 

4.   Szorgalmi idő időtartama; 

5.   I. félév, II. félévi szorgalmi idő időtartama; 
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6.   Őszi, tavaszi szünetek időtartama; 

7.   Vizsgák időpontja; 

8.   Tanévzáró ünnepély időpontja. 

9. …………………………..  

 

IX. Tanítási nélküli munkanapok (osztálykirándulások, pedagógiai nap, stb.) 

 

X. Nevelőtestületi értekezletek (időpontja, témaköre, stb.) 

 

XI. Nemzeti ünnepek, ünnepélyek, emléknapok 

 

XII. Tanévhez kapcsolódó fontosabb események 

 

1. DŐK közgyűlés 

2. Tanulók egészségügyi állapotának felmérése 

3. Farsang 

4. Érettségi bál 

5. Nyílt napok leendő első osztályosok szüleinek 

6. …………………. 

 

XIII. Az intézmény dokumentumai 

 

1.   SZMSZ 

2.   Pedagógiai program  

3.   Tanulói házirend 

4.   Intézményi szabályzatok 

5.   Gazdálkodási adatok 

6.  Intézmény gazdálkodásának és szakmai munkájának értékeléséről, külső 

szerv által készített jelentések, összefoglalók 

7.  .  …………………………………………………………………… 
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ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

      

A 2012. szeptember 1-jétől hatályba léptek a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről, valamint a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intéz-

mények működéséről, és névhasználatáról szóló jogszabályok. 

A hatályos levéltári törvény és a Köznevelési Törvény végrehajtási rendeletének fi-

gyelembevételével az intézmény iratkezelési szabályait és tevékenységét az alábbiakban 

szabályozom.  

 

 

1. A szabályzat célja 

 

Az intézményi iratok átvételével, készítésével, nyilvántartásával, tárolásával kezelésével, 

selejtezésével, levéltárba történő átadással kapcsolatos feladatok, valamint a tanügyi nyil-

vántartások, oktatási záradékok kezelésének  szabályozása. 

 

 

2. A szabályozás jogi háttere 

 

 2005. évi CXLIX törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása,  

 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet intézmények iratkezelésének általános 

követelményeiről,  

 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

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

séről, és 

         névhasználatáról. 
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3. Fogalmak, értelmezések 

 

 átmeneti irattár: az intézmény által az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított 

olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, se-

lejtezés vagy központi irattárba adás előtti őrzése történik;  

 átadás: irat, ügyirat vagy irat együttes kezelési jogosultságának dokumentált át-

ruházása;  

 csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása;  

 előadói ív: az üggyel, a szignálással, a kiadmányozással, az ügyintézéssel és az 

iratkezeléssel kapcsolatos információkat hordozó, az ügyirat elválaszthatatlan 

részét képező, illetve azzal közös adatbázisban kezelt iratkezelési segédeszköz;  

 expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének 

(címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és idő-

pontjának meghatározása;  

 érkeztetés: az érkezett küldemény küldőjének, érkeztetőjének, belső címzettjé-

nek, az érkeztetés dátumának, elektronikus úton érkezett küldemény sorszámá-

nak, a küldemény adathordozójának, fajtájának és érkezési módjának nyilván-

tartásba vétele az iktatókönyvben vagy külön érkeztető könyvben;  

 iktatás: az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal történő ellátása az érkez-

tetést vagy a keletkezést követően az iktatókönyvben, az iraton és az előadói 

íven;  

 iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, 

amelyben az iratok iktatása történik;  

 iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel az intézmény látja el az iktatandó 

iratot;  

 iratkölcsönzés: az irat vissza hozatali kötelezettség melletti kiadása az irattár-

ból;  

 irattári tétel: az iratképző intézmény, vagy személy ügykörének és szervezeté-

nek megfelelően kialakított legkisebb – egyéni irattári őrzési idővel rendelkező 

– irattári egység, amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak;  

 irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba 

és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó 

kód;  
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 irattárba helyezés: az ügyirat irattári tételszámmal történő ellátása és irattárban 

történő dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak 

az ügyintézés befejezését követő vagy annak felfüggesztése alatti átmeneti idő-

re;  

 kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, 

ügykezelőnek szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások;  

 kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz 

útján történő eljuttatása a címzetthez;  

 központi irattár: az intézmény több szervezeti egysége irattári anyagának se-

lejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár;  

 küldemény: az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a 

hozzá tartozó listán címzéssel láttak el;  

 küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, 

olvashatóvá tétele;  

 levéltárba adás: a lejárt helyben őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és 

lezárt évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak;  

 másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal 

azonos módon hitelesítettek;  

 másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült 

egyszerű (nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat;  

 megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyre-

állításának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése;  

 mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól – mint kísérő irat-

tól – elválasztható;  

 melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elvá-

laszthatatlan attól;  

 naplózás: az elektronikus iratkezelési rendszerben, a kezelt adatállományokban 

bekövetkezett események meghatározott körének regisztrálása;  

 selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és 

megsemmisítésre történő előkészítése;  

 szerelés: ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) 

végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon 

egyaránt jelölni kell;  
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 szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző sze-

mély kijelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása;  

 továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a 

másikhoz, amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való 

hozzáférés lehetőségének biztosításával is;  

 mutatózás: az a nyilvántartási tevékenység az iktatást követően, melynek célja 

az irat iktatószámának megállapítása a visszakeresésnél; 

 kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata; 

 ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat;  

 irat: minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és hangjegy (kotta), 

amely az iskola működésével kapcsolatban bármilyen anyagban, alakban és 

bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés szándéká-

val készült könyvjellegű kéziratokat; 

 elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával - elektronikus 

formában rögzített - elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet 

számítástechnikai adathordozón tárolnak; 

 elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. 

törvényben meghatározott, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus dokumentumba foglalt irat;  

 elektronikus tájékoztatás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus do-

kumentum, amely az iktatási számról, az eljárás megindításának napjáról, az 

ügyintézési határidőről, az ügy ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhető-

ségéről értesíti az ügyfelet;  

 elektronikus visszaigazolás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus 

dokumentum, amely az elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az érkezte-

tés sorszámáról értesíti annak küldőjét;  

 ügykör: azon ügyek összessége, csoportja, mely az intézmény életéhez, tevé-

kenységéhez, illetve az abban közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az 

ügykörbe tartozó ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illeté-

kes dolgozónak kell gondoskodni, 

 ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet 

döntésre előkészíti;  

 ügykezelő: iratkezelési feladatokat végző személy; 
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 archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektro-

mos dokumentumok hosszú távú biztonságos megőrzése elektronikus adathor-

dozón. 

  

 

4. Az intézmény ügyvitelének rendje 

 

 Az intézmény főbb ügykörei 

o vezetési ügykör, 

o igazgatási ügykör, 

o nevelési, oktatási ügykör, 

o gazdasági ügykör, 

o személyi, közalkalmazotti ügykör, 

o tanulói ügykör, 

o tanügy-igazgatási ügykör. 

 Az ügyvitel és az ügyiratkezelés szervezete, személyi feltételei 

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, 

intézését, az ügyeket kísérő iratkezelést, ennek ellenőrzését az intézmény igaz-

gatója, valamint az általa kijelölt igazgatóhelyettes felügyeli, irányítja az aláb-

biak szerint:  

o Igazgató 

Felelős 

- az iratkezelési szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért, valamint az 

abban foglaltak végrehajtásáért,  

- a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok folyamatos összhang-

jáért  

- az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irat-

tári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért,  

- az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár ki-

alakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb 

tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért, 

- az iratkezeléshez szükséges tárgyi technikai és személyi feltételek 

biztosításáért, 
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- az iratok és adatok védelméért, különös tekintettel a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, tör-

lés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés tekinteté-

ben. 

Feladata 

- jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására (ha ezt az 

igazgató fenntartja, magának), 

- jogosult kiadmányozni, 

- kijelöli az iratok ügyintézőit, 

- meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét, 

- ellenőrzi, hogy a személyes és különleges adatok kezelése megfelel-

e a törvényi előírásoknak, 

- számítógépes iratkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz 

való hozzáférésre, 

- gondoskodik az iratkezelést végző, vagy azért felelős alkalmazottak 

szakmai képzéséről és továbbképzéséről, 

- gondoskodik az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságá-

ról,  

- felügyeli, kialakítja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 

eljárási szabályokat, amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabá-

lyok érvényre juttatásához szükségesek, 

- az üzemeltetés és az adatbiztonság olyan szabályozása, amely alap-

ján a feladatok, hatáskörök pontosan meghatározásra kerülnek és 

végrehajthatók, 

- az iratkezelés felügyeletét ellátó személy feladatait, hatásköreit az 

iskolatitkárra átruházhatja. Az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos 

jogkör átruházása csak írásban, az átruházott feladatok, hatáskörök 

felsorolásával történhet.  

o Igazgatóhelyettesek 

- ellenőrzi, hogy az iskolában az iratkezelés a vonatkozó jogszabály-

ok, és az iratkezelési szabályzat előírásai szerint történjen, 

- intézkedik az esetleges szabálytalanságok esetén azok megszünteté-

sére, 
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- figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és an-

nak változásaira az iratkezelési szabályzat módosítása végett felhívja 

az igazgató figyelmét, 

- az igazgató távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények 

felbontására, 

- az igazgató távollétében jogosult a kiadmányozásra, 

- az igazgató távollétében kijelöli(szignálja) az iratok ügyintézőit, 

- irányítja és ellenőrzi a titkárság munkáját, 

- gondoskodik az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek 

szakmai képzéséről és továbbképzéséről,  

- gondoskodik az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és 

tárgymutató, kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok, 

számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról, 

- gondoskodik az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogo-

sultságainak, az egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a 

külső és a belső név- és címtáraknak naprakészen tartásáról, az üze-

meltetési és adatbiztonsági követelményekről, és azok betartásáról, 

- gondoskodik a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok sza-

bályozott működéséről,  

- gondoskodik egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést 

érintő feladatokról, 

- előkészíti és felügyeli az irattári anyag selejtezését és levéltári átadá-

sát,  

- gondoskodik az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságá-

ról,  

- közreműködik azoknak a technikai és szervezési intézkedések, eljá-

rási szabályok kialakításában, megszervezésében, ellenőrzésében, 

amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatá-

sához szükségesek,  

- folyamatos munkaköri feladata és felelőssége az intézményi iratok 

és adatok védelme, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoz-

tatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, va-

lamint a megsemmisülés és sérülés ellen.  



 

 

 120  

o Iskolatitkár  

- köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az irat-

kezelési szabályzat előírásai alapján végezni; 

- köteles a tudomására jutott hivatali, szolgálati titkot megőrizni; 

- tevékenységi körében az iratkezelési feladatok ellátása során köteles 

gondoskodni az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságá-

ról, s megtenni azokat a technikai és eljárási szabályokat, amelyek 

az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek, 

- számítógépes iratkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz 

való hozzáférésre, 

- feladatai: 

 a küldemények átvétele, 

 a küldemények felbontása; (ha az igazgató ezt a munkakörébe 

utalja), 

 az iktatás, 

 az esetleges elő-iratok csatolása, 

 az iratok mutatózása, 

 az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz,  

 az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 

 a kiadványok tisztázása, sokszorosítása, 

 a  kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése,  illetve 

átadása a kézbesítőnek, 

 a határidős iratok kezelése és nyilvántartása, 

 az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 

 az irattár kezelése, rendezése, 

 az irattári jegyzékek készítése, 

 közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és a levéltári át-

adásánál. 
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5. Az iratok kezelésének általános követelményei 

 

 Az iratok rendszerezése  

Az intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetősé-

ge érdekében az azonos ügyre – egy adott tárgyra – vonatkozó iratokat egy irat-

egységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázi-

saiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügy-

darabnak) minősülnek.  

Az ügyiratokat, valamint intézmény irattári anyagába tartozó egyéb más irato-

kat – még irattárba helyezésük előtt – az irattári tervben meghatározott irattári 

tételekbe, a tárgyi alapon, vagy iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe 

kell besorolni.  

Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy a beérkező, ott kelet-

kező, illetve onnan továbbított irat:  

o azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakeres-

hető legyen;  

o tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;  

o kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható le-

gyen;  

o szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez 

megfelelő feltételek biztosítva legyenek;  

o a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;  

o a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges fel-

halmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosí-

tott legyen;  

o az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson.  

 Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása  

o Az iratot az e célra rendszeresített papír alapú vagy elektronikus iktató-

könyvben, iktatószámon kell nyilvántartani (iktatni).  

o Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyinté-

zés hiteles dokumentumaként lehessen használni.  
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o Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell vé-

gezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbí-

totta vagy adta át az iratot.  

o Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, 

hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja ponto-

san követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megál-

lapítható legyen.  

o Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmá-

nyozó, ügyintéző, iratkezelő) megszűnés, átszervezés és személyi változás 

esetén a kezelésükben lévő iratokkal, (iktatókönyv, előadói munkanapló, 

ügyiratpótló lap, stb.) nyilvántartások alapján tételesen el kell számoltatni, 

az elszámoltatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. a 

o Az intézmény megszűnése esetén a kezelésébe tartozó valamennyi kül-

deményt, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait átadás-átvételi 

jegyzőkönyv kíséretében át kell adni a megszűnő szervezeti egység fela-

datkörét átvevő szervezeti egységnek (a továbbiakban: átvevő szervezeti 

egység). A megszűnő intézmény papír alapú lezárt iktatókönyvét a köz-

ponti irattárban kell elhelyezni és a továbbiakban kezelni. Elektronikus ik-

tatókönyv esetében az átvevő szervezeti egység számára a hozzáférést biz-

tosítani kell. Ha ezt a feladatkört nem veszi át más szervezeti egység, irat-

anyagát a központi irattárban kell elhelyezni. 

 Az iratkezelés megszervezése  

Az intézmény az iktatást központilag, egyetlen szervezeti egység vagy személy 

feladataként szervezi meg.  

Az elintézett ügyek iratait az irattárban kell elhelyezni.  

 Az ügyiratok védelmével kapcsolatos szabályok 

Az intézmény iratait-munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen kívül tanul-

mányozni, feldolgozni, tárolni csak az igazgató engedélyével lehet, ügyelve ar-

ra, hogy azok tartalmát illetéktelen személy ne ismerhesse meg. 

Az iskolatitkárnál – mint ügykezelőnél – lévő iratba közalkalmazott csak akkor 

tekinthet bele, ha az a munkájával, munkakörével összefüggő feladatok ellátása 

szükségessé teszi. 
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 Ügyiratok másolatainak, másodlatainak kiadása 

Az intézmény ügyeinek másolatairól másolatot, másodlatot az isko-

la/óvodatitkár csak az igazgató, vagy az általa megbízott vezető engedélye alap-

ján adhat. 

A másolat, „ A másolat hiteles” felirattal, keltezéssel és az engedélyező vezető 

aláírásával adható ki átvételi elismervény ellenében. 

Másodlatot kell kiadni az intézmény által kiállított eredeti okmányokról (bizo-

nyítványok, oklevelek, stb.) azok elvesztése, megsemmisülése esetén törzslap, 

nyilvántartás alapján.    

 

 

6. Iratkezelés folyamata 

 

Az irat kezelés módja 

Az intézményben az iratkezelés vegyes módon történik. 

 A küldemények átvétele és felbontása 

Az intézménybe érkező küldemények postai átvételére, az intézmény postafiók-

jának 

kinyitására az alábbi dolgozók jogosultak: 

o igazgató 

o igazgatóhelyettesek 

o iskolatitkár; 

Az intézménynek személyesen benyújtott iratok átvételére  

o az intézmény vezetője, helyettesei  

o iskolatitkár   

o címzett vagy az általa megbízott személy jogosult.  

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az intéz-

ményt illeti, felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára vissza-

küldeni. Amennyiben a feladó nem állapítható meg, a küldeményt, a irattárazni 

és az irattári tervben meghatározott idő után selejtezni kell.  

Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan, hiányosan érkezett, a külde-

ményt átvevőnek rá kell írnia a “Sérülten érkezett”, illetőleg “Felbontva érke-
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zett” megjegyzést, a dátumot, és alá kell írnia. A hiányzó iratokról vagy mellék-

letekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.  

Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat a Diákön-

kormányzat, a Szülői Szervezet, az Ecseri Nebulók Szervezete részére érkezett 

leveleket, továbbá azokat az iratokat, melyeknek felbontási jogát a vezető fenn-

tartja magának. 

A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést 

igényel, a címzetteknek haladéktalanul vissza kell juttatnia az iskolatitkárnak. 

A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az vezető vagy a kijelölt 

helyettese felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy 

hivatalos iratot tartalmaz. 

Az átvevő a papír alapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírá-

sával és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Elektronikus 

úton érkezett küldemények esetében az átvevő a feladónak automatikusan el-

küldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés sorszámát is tartalmazó 

elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát).  

Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontos-

sággal kell megjelölni. Amennyiben iktatásra nem jogosult személy vagy szer-

vezeti egység veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az 

érkezést követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes iktató-

egységnek iktatásra átadni. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jel-

zésű) küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, illetőleg azt a szigná-

lásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni, az elektronikus iratot részére to-

vábbítani kell. 

Az elektronikusan érkezett iratot iktatás előtt megnyithatóság (olvashatóság) 

szempontjából ellenőrizni kell. Amennyiben az irat a rendelkezésre álló eszkö-

zökkel nem nyitható meg, úgy a küldőt az érkezéstől számított három napon be-

lül értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről, és intézmény által hasz-

nált elektronikus úton történő fogadás szabályairól. Amennyiben az iratnak csak 

egyes elemei nem nyithatóak meg a rendelkezésre álló eszközökkel, úgy a kül-

dőt három napon belül értesíteni kell az elemek értelmezhetetlenségéről, és in-

tézmény által használt elektronikus úton történő fogadás szabályairól, illetve a 

hiánypótlás szükségességéről és lehetőségeiről.  
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A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő 

iratokon lévő iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen be-

érkezett mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a 

küldemény feladóját haladéktalanul értesíteni kell. 

Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, 

ezt az iratra fel kell jegyezni. 

A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A kül-

deményt felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás té-

nyét, s azt dátummal és aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt 

haladéktalanul továbbítani kell a címzetthez. 

Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg továbbá ha a kül-

demény névtelen levél illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fű-

ződik (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felül bírálati kérelem, 

törvényességi kérelem, stb.) a borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton 

a mellékletek feltüntetése mellett  jelezni kell. 

A felbontott küldeményeket az iskolatitkár köteles haladéktalanul az intézmény 

vezetőjéhez, annak távollétében az igazgatóhelyetteshez továbbítani (amennyi-

ben a küldemény felbontása az iskolatitkár feladata). 

 A küldemény érkeztetése  

Az intézménybe érkező valamennyi iratot, azok beérkezésének, illetve keletke-

zésének napján, és sorrendjében nyilvántartásba kell venni.  

A papíralapú küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos 

küldemény címzettje köteles a hivatalos ügyiratot az iskolatitkárnak érkeztetés, 

iktatás céljából bemutatni. 

Érkeztetéskor az iratot a jobb felső sarokban el kell látni érkeztető- iktatóbé-

lyegző lenyomatával, és ki kell tölteni annak egyes rovatait: 

o intézmény neve, székhelye 

o az érkezés, iktatás dátuma, 

o az iktatókönyv sorszáma (iktatószám), 

o a mellékletek száma, 

o az érkezés módja 

o az ügyintéző neve, azonosítója 

o ügyintézés helye és ideje 
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o az irat aláírójának neve és beosztása 

o irattári tételszám 

Ha nincs érkeztetési- iktatási bélyegző, akkor ezeket az adatokat iratra rá kell 

vezetni. 

Az elektronikus iratot gépi adathordozón átvenni, vagy elküldeni csak papírala-

pú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, mint iratot és mellékelt 

iratot kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a szá-

mítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelke-

zik-e elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenő-

rizni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát.  

Elektronikus iratkezelés esetén az érkeztető képernyőrovatokat, az iktatással 

megbízott iratkezelő tölti ki, azaz rögzíti az érkezett iratokhoz kapcsolódó ada-

tokat. 

A számítógépes rendszerbe vitt adatokat utólag nem változtatható módon kell 

rögzíteni. 

Az elektronikus úton érkezett irat átvételének és érkezésének időpontja folya-

matos működésű rendszerek esetén a fogadó szerv elektronikus rendszere által 

kiállított elektronikus visszaigazolásban (átvételi nyugtában) szereplő időpont.  

Nem folyamatos működésű rendszerek esetén a határidőt megtartottnak kell te-

kinteni, ha annak lejárta az üzemszünet időszakára esik, ennélfogva, az elektro-

nikus visszaigazolást (átvételi nyugtát) a fogadó szerv az üzemszünetet követő 

első munkanapon állítja ki.  

Egyes elektronikus úton érkezett iratok elektronikus visszaigazolása esetében 

külön jogszabály időbélyegző alkalmazását írhatja elő.  

Nem kell érkeztetni: a meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú 

kiadványokat, valamint az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezé-

sek értelmében külön nyilvántartást kell vezetni (pl. könyvelési bizonylatok). 

 Iktatás  

Minden érkezett, vagy továbbított iratot iktatni kell, és el kell látni iktatószám-

mal, valamint egyéb azonosító adatokkal.  

Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 

munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, távira-

tokat, expressz küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sür-

gős” jelzésű iratokat.  
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Iktatókönyv  

Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, mely-

hez manuális iktatás esetén az intézmény vezetője által hitelesített iktatóköny-

vet kell alkalmazni. 

A hitelesített iktatókönyvben minden évben az iktatást 1-gyel kezdődő, és év-

számot  feltüntető sorszámmal  kell kezdeni. Egy iktatókönyvön belül a főszá-

mokat folyamatos sorszámos rendszerben kell kialakítani. 

Az iktatókönyv egy - egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni.  

Az iktatókönyvnek tartalmaznia kell  

o az iktatási főszámot,  

o az alszámot,   

o az iktatószám kiadásának évét, 

o az ügyirat tárgyát – illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített 

változatot. 

o (A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első irat nyilvántartásba 

vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az – az irat tartalmát nem érintő-

en – lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell be-

vezetni, hogy az eredeti tárgy is felismerhető maradjon.)  

Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasz-

tani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlan-

ná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy 

vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A ja-

vítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.  

Az iktatókönyv több éven keresztül használható.  

Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a - az utolsó irat iktatása után - a 

felhasznált utolsó sorszámot követően aláhúzással, a körbélyegző lenyomatával 

és az igazgató aláírásával le kell zárni. 

 Az iktatási folyamat  

Az iktatás során az alábbi adatokat kell az iktatókönyvbe rögzíteni. 

o Az iktatás sorszámát, mely tartalmazza a főszámot, alszámot és az iktató-

szám kiadásának évét, 

o az iktatás időpontját, 

o az iratküldő nevét, azonosító adatait,  

o az ügyirat számát, 
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o az ügy tárgyát, 

o a mellékletek számát, 

o előzmény számát, 

o az ügyintéző nevét, azonosító adatait, 

o küldemény érkezésének időpontját, módját, érkeztető számát, 

o küldemény elküldésének időpontját, módját, 

o küldemény adathordozójának típusát (papír alapú, elektronikus), adathor-

dozóját, 

o címzett megnevezését, azonosító adatait, 

o ügyintézés határidejét, és végrehajtásának időpontját, 

o kezelési feljegyzéseket (csatolás, határidő, visszaérkezés, stb.), 

o az irattári tételszámot,  

o megőrzés idejét,  

o irattárba helyezés időpontját, 

Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám esetén) a téves bejegyzést ér-

vényteleníteni kell. Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad. Az 

iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is 

olvasható maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot.  

Ha egy éven belül az ügyben az intézmény iktatott már iratot, azt az iktatónak 

csatolni kell az utóbb beérkezett irathoz, és ezeket együtt az főszámon (az első 

iktatási számon)  /-jel után alszámmal kell kezelni. Ugyanezen a módon kell el-

járni a számítógépes iktatás esetén is. 

Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszá-

mon kell kezdeni az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot 

pedig csatolni kell az új iktatószámhoz.  

Az intézmény vezetőjének engedélye alapján gyűjtőszámon lehet iktatni az azo-

nos tárgykörű, az év folyamán többször előforduló ügyeket. 

Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, akkor az ügyirat tár-

gya, illetőleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján évenkénti név- és 

tárgymutató könyvet kell vezetni. 

Az elektronikus iktatás  

A felvitt iktatási adatbázist –a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával- 

hozzáférhetővé kell tenni mindaddig, amíg az ügyintézéshez szükséges. 
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Az elektronikus úton érkezett irat iktatási számáról, az eljárás megindításának 

napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézőről és hivatali elérhetőségéről 

– az érkeztetési számra hivatkozással – a küldőt, ha ezt kérte, a beérkezéstől 

számított három napon belül elektronikus úton értesíteni kell.  

Az elektronikus úton érkező iraton szereplő elektronikus aláírás érvényességét 

ellenőrizni és az ellenőrzés tényét az iktatásban rögzíteni kell.  

Amennyiben az elektronikus aláírás nem érvényes, abban az esetben az elektro-

nikus iratot nem lehet az aláíróként megnevezett személyhez rendeltnek tekin-

teni, az iktatást ennek megfelelően módosítani kell.  

Az elektronikus adathordozón  érkezett, vagy továbbított iratok mellé kísérőla-

pot kell csatolni, és ezeket együtt kell kezelni. A kísérőlapra fel kell vezetni az 

iktatószámot, az adathordozó jellemzőit, tárgyát, az iktatással megbízott dolgo-

zó nevét. 

Az iktatószámot magára az adathordozóra (a tokjára) maradandó módon kell rá 

vezetni. Egy elektronikus adathordozón szigorúan egy témához tartozó iratok 

adhatók át. Amennyiben ez nem teljesül a küldeményt vissza kell utasítani. 

Az elektronikus iktatás során ugyanazokat az adatokat kell az elektronikus ikta-

tókönyvben rögzíteni, melyeket a kézi iktatási folyamatnál felsoroltunk. Az ik-

tatási sorszám automatikusan kerül kiadásra minden új tétel megnyitásakor, me-

lyet a számítógépes program biztosít. 

Elektronikus iratokon mindazon kezelési feljegyzéseknek szerepelniük kell, 

melyek a hagyományos iratkezelésben szükségesek. A számítógépes iktatás 

nem helyettesíti azokat az átadókönyveket (postakönyvek, kézbesítőkönyvek) 

sem, amelyekben az átadás-átvétel tényét a saját kezű aláírás bizonyítja. 

A számítógépes rendszerbe vitt érkeztetési és iktatási adatokat, utólagos módo-

sításának tényét a jogosultsággal rendelkező ügyiratkezelő, iskolatitkár azonosí-

tójával és a javítás idejének megjelölésével naplózni kell. Ugyanitt rögzíteni és 

naplózni kell a módosítás előtti szövegrészt is.  

Az elektronikus iktatókönyvben ugyancsak biztosítani kell az ügyirat tárgya, il-

letőleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján szerinti visszakeresés lehető-

ségét (név- és tárgymutatózás). A gyorsabb keresés érdekében az iratokhoz a 

tárgy jellemzői alapján tárgyszavakat kell rendelni, és biztosítani kell a tárgy-

szavak és azok kombinációja szerinti keresés, valamint a találatok szűkítésének 

lehetőségét. 
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Iratkezelési szoftver alkalmazása esetén biztosítani kell, hogy zárás után a rend-

szerbe az adott évre, az adott iktatókönyvbe ne lehessen több iratot iktatni. Az 

iktatókönyv zárásának részeként el kell készíteni – külön jogszabályban megha-

tározott formátumban – az iktatókönyv időbélyegzővel ellátott, hiteles elektro-

nikus változatát.  

A bevitt adatokat minden év végén, tartós módon ki kell íratni és nyomtatni. Az 

így elkészült iktatókönyvet, név- és tárgymutatóval hitelesítve, a tárgyév iratai-

hoz kell csatolni, melynek biztosítania kell az intézmény irat jellegének, for-

galmának, és más egyéb szempontnak is megfelelő, kombinációs és tartalom 

szerinti keresési lehetőségeket. 

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tarta-

ni:  

o könyveket, tananyagokat;  

o reklámanyagokat, tájékoztatókat;  

o meghívókat;  

o nem szigorú számadású bizonylatokat;  

o bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;  

o pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint);  

o munkaügyi nyilvántartásokat;  

o anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;  

o közlönyöket, sajtótermékeket;  

o visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.  

 Az iratokkal kapcsolatos ügyintézés 

 Az iratok továbbítása (szignálás) 

Az intézmény igazgatója a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az in-

tézmény dolgozói közül ügyintézőt jelöl ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja). 

Az ügyintéző kijelölésével egy időben az igazgató: 

o meghatározza az elintézés határidejét 

o esetlegesen utasításokat ad az elintézés módjára (pl.:lássa megbeszélni -  

vel); 

o meghatározza a sürgősség fokát,  

o stb. 



 

 

 131  

Az igazgató által szignált iratokat az iskolatitkár köteles haladéktalanul beve-

zetni az iktatókönyvbe (nyilvántartókönyvbe) és eljuttatni azokat a kijelölt ügy-

intézőhöz, aki az átvételt az előadói munkanaplóban aláírásával és keltezéssel 

köteles elismerni 

Az ügyek intézése 

Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határide-

jük figyelembe vételével köteles elintézni. 

Az ügyintézés határideje: 

o a tanulókkal, gyermekekkel kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás 

napjától számított 30 nap, 

o az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az igazgató dönt a ha-

táridőről, 

o amennyiben a vezető másképp nem rendelkezik, az elintézés határideje 

legkésőbb az iktatás napjától számított 30 nap. 

Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is, ez esetben a be-

szélgetés, elintézés időpontját, a beszélgető partner nevét, beosztását az ügyin-

tézés eredményét az iratra rá kell írni, és azt az ügyintézőnek alá kell írnia. 

Az ügy elintézése után (legkésőbb az elintézés határidejének napjáig) az iratot - 

az esetleges kiadványozásra szánt kézirattal együtt - az ügyintéző köteles visz-

szajuttatni az iskola/óvodatitkárnak. Iktatott irat esetén az irat visszavételét az 

iktatókönyvbe be kell jegyezni. 

Az iskolatitkár köteles az ügyintézésre kiadott iratokat és az elintézések határ-

idejét számon tartani, és amennyiben az ügyintézés a határidőig nem történik 

meg, azt az igazgatónak jelentenie kell. 

Amennyiben az ügy elintézése után az ügyirattal kapcsolatban további intézke-

dés várható, az ügyintézőnek újabb határidőt kell kitűznie, és ezt fel kell tüntet-

ni az iraton. Az ilyen iratot az iskolatitkárnak határidő-nyilvántartásba kell elhe-

lyeznie, és az intézkedés megtörténtekor vagy a határidő lejártakor az ügyiratot 

újra el kell juttatnia az ügyintézőhöz. 

Felvilágosítás hivatalos ügyekben 

Az intézmény ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak a ve-

zető, vagy az általa kijelölt dolgozó adhat. 

Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alap-

ján lehet kiadni, rendelkezésre bocsátani.  



 

 

 132  

A személyesen benyújtott iratok átvételét - kérelemre- igazolni kell, az igazolá-

sul felhasznált másolat lebélyegzésével aláírásával. Az irat és annak másolatá-

nak egyezőségéről az igazolás előtt gondosan meg kell győződni. 

Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor an-

nak lényegét, az elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni. 

Az intézményi ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során 

ügyelni kell arra, hogy a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény 

rendelkezései ne sérüljenek. 

 Kiadmányozás 

A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, 

intézmény stb. számára készült hivatalos irat. 

Az ügyintézés során el kell készíteni a kiadmány tervezetét. A kiadmány terve-

zetének tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő kiadmánnyal. 

Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadmá-

nyozási joggal rendelkező vezető dolgozónak. Hivatalos irat az intézmény csak 

kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet. 

Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető 

beosztású dolgozók rendelkeznek: 

o igazgató: minden irat esetében 

o igazgatóhelyettes: a tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos ira-

tok esetében 

Az ügyintéző által benyújtott tervezetet a kiadmányozási joggal rendelkező 

dolgozó, a kiadmányozás engedélyezése esetén “K” jelzéssel, dátummal és alá-

írásával látja el, valamint rendelkezik a tisztázás módjáról (gépelés, sokszorosí-

tás stb.) 

Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások al-

kalmazhatók:  

o „Saját kezű felbontásra!”,  

o „Más szervnek nem adható át!”,  

o „Nem másolható!”,  

o „Kivonat nem készíthető!”,  

o „Elolvasás után visszaküldendő!”,  
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o „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelö-

lésével.),  

o valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasí-

tás.  

Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közér-

dekű adatok megismerését.  

A kiadmányozásra engedélyezett tervezetet az iskolatitkár (gépíró stb.) tisztáz-

za. 

A tisztázással kapcsolatos előírások 

o tisztázni csak “K” betűvel, dátummal és aláírással ellátott tervezetet sza-

bad (ettől   

o eltekinteni csak az igazgató külön utasítására lehet)  

o a tisztázatnak szó szerint meg kell egyeznie a tervezet szövegével 

o a tisztázatnak tartalmilag és formailag meg kell felelnie az iratkezelési 

szabályzatban;    

o megfogalmazott követelményeknek 

o leírás után a tisztázatot összeolvasás útján egyeztetni kell a tervezettel.  

Tisztázás után a kiadmányozó eredeti aláírásával kell ellátni az iratokat. 

Kizárólag elektronikusan továbbított és tárolt iratok hitelesítésére elektronikus 

(digitális) aláírást kell használni. Az elektronikus (digitális) aláírás mintákat 

utólag nem módosítható eljárással kell tárolni.  

A kiadmányozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is ké-

szülhet irat. Ilyen esetben az iraton a kiadványozó neve után “s. k.” jelzést kell 

tenni, és az   iratra “A kiadvány hiteles” záradékot rá kell írni, majd az iskola-

titkárnak  vagy az ügyintézőnek ezt aláírásával hitelesítenie kell. 

Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény körbé-

lyegzőjének lenyomatával is. 

Az intézmény hivatalos iratainak (kiadmányainak) tartalmi és formai követel-

ményei 

o a kiadmány bal felső részén:  

- az intézmény megnevezése, székhelye, telefonszáma 

- az ügy iktatószáma 

- az ügyintéző neve. 
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o a kiadvány jobb felső részén: 

- az ügy tárgya 

- ügyintéző megnevezése, 

- ügyintézés helye és ideje 

- az irat aláírójának neve, beosztása 

- a hivatkozási szám vagy jelzésa mellékletek darabszáma. 

o a kiadmány címzettje; 

o a kiadmány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az in-

doklás is); 

o aláírás; 

o az aláíró neve, hivatali beosztása; 

o eredeti ügyiraton az intézmény körbélyegzőjének lenyomata; 

o keltezés; 

o az “sk.” jelzés esetén a hitelesítés. 

A kiadmány tartalma 

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak, kiadmányoknak 

az alábbiakat feltétlenül tartalmaznia kell: 

o nevelési, oktatási intézmény neve, székhelye, OM azonosítója, 

o iktatószáma, 

o ügyintéző neve, beosztása, 

o ügyintézés helye, ideje, 

o a határozat aláírójának neve, beosztása, 

o az intézmény körbélyegzője, 

Határozatok 

A nevelési-oktatási intézményben az elintézendő üggyel kapcsolatban meghozott határoza-

tokat meg kell indokolni. A határozatok tartalma: 

 bevezető rész, 

 rendelkező rész, 

 indoklás, 

 a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölése, 

 amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

 a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat, 

 az eljárással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségre történő figyelem felhívást. 
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Jegyzőkönyv 

 Jegyzőkönyv készítése az alábbi esetekben szükséges: 

o ha a jogszabály előírja, 

o ha a nevelőtestület, vagy más egyéb testület (DÖK, Szülői szervezet, stb.) 

az intézmény működésére, a gyermekekre, tanulókra, vagy a nevelő-

oktató munkára vonatkozó kérdésekben dönt, véleményez, javaslatot tesz, 

o rendkívüli esemény bekövetkeztekor,       

 A jegyzőkönyv kötelező tartalma: 

o elkészítés helye és ideje, 

o a jegyzőkönyv készítőjének neve, beosztása, 

o a jelenlévők felsorolása név és beosztás szerint, 

o az ügy tárgyának megjelölése, 

o az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, elhangzott nyilatkozatok, 

o a meghozott döntések, 

o a jegyzőkönyv vezetőjének aláírása, 

o a résztvevők aláírása. 

 A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet 

kell kiállítani. 

 A jegyzőkönyv tartalmazza  

o a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét, 

o a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, 

o anyja születéskori nevét, lakcímét,  

o annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

o a vizsgatárgy megnevezése mellett  

- az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

- a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését 

és a kérdező tanár aláírását,  

- a végleges osztályzatot, 

o a  jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

o az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 

A kiadmányok továbbítása (expediálás) 

 a kiadmányozott iratokat az érintett címzettekhez továbbítani kell; 
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 az iskola/óvodatitkárnak ellenőrizni kell, hogy a hitelesített iratokon végrehaj-

tottak-e minden kiadmányozói utasítást, és a szükséges mellékleteket csatolták-

e; 

 dokumentálni kell minden nyilvántartással és továbbítással kapcsolatos infor-

mációkat, oly módon, hogy az irat küldésének, illetve átvételének napja egyér-

telműen megállapítható legyen; 

 a borítékokat az iskolatitkár készíti el. 

A borítékon  

 a postai előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadvány;  

 iktatószámát is. 

 a kiadványok elküldésének módjára - ha az nem közönséges levélként történik - 

az ügyintézőnek kell utasítást adnia; 

 a küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős; 

 a küldemény továbbítása történhet postai úton, kézbesítővel, elektronikusan; 

 az elektronikus irat elküldése időpontját dokumentálni kell. Elektronikus levél-

ben iratot; 

 csak akkor lehet küldeni, ha a címzett a kérelmet elektronikusan küldte be, vagy 

azt – az elektronikus levélcíme megadása mellett – kifejezetten kéri. Amennyi-

ben az elektronikus levél elküldése meghiúsul, az elektronikus irat papíralapú 

hiteles változatát hagyományos kézbesítési módszerrel kell megküldeni a cím-

zettnek; 

 a továbbítás minden esetben az igazgató által hitelesített kézbesítő könyv útján 

történik; 

 az elektronikus módon aláírt és továbbított irat eredeti példányát, utólag meg-

változtathatatlan módon kell elektronikus hordozóra rögzíteni és tárolni.  

 

Az intézményi bélyegzők használata 

Az intézmény hivatalos (hagyományos vagy digitális) bélyegzőinek készítésére, 

használatára az igazgató adhat engedélyt. 

A tönkrement, elavult bélyegzőt az igazgató ellenőrzése mellett, meg kell semmisíte-

ni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztést 

az igazgatónak közleményben közzé kell tennie. 
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Az intézmény bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának 

a következőket kell tartalmaznia: 

 a bélyegző sorszámát 

 a bélyegző lenyomatát 

 a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását 

 a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét 

 a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást 

 a “Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) 

feltüntetésére.  

A bélyegzők nyilvántartásáért az igazgató által kijelölt dolgozó a felelős. 

A kizárólag elektronikusan továbbított és tárolt iratok hitelesítésére elektronikus  (di-

gitális) bélyegzőt kel használni. Az elektronikus (digitális) bélyegző kezelése meg-

egyezik a hagyományos bélyegzők (előbbiekben felsorolt) kezelési módjával, nyil-

vántartásával. Az elektronikus bélyegző mintáját utólag nem módosítható eljárással 

kell elektronikus hordozón tárolni. 

 

 

7. Az irattározás rendje 

 

Irattári terv szerkezete és rendszere 

 Az irattári terv szerkezetét és rendszerét a címmel ellátott irattári tételek csopor-

tosításával, továbbá az ügykörök között meglévő tartalmi összefüggések alapján 

elvégzett rendszerezéssel kell kialakítani. 

 Az irattári tervet általános és különös részre kell osztani, és az irattári tételeket 

ennek megfelelően kell csoportosítani.  

 Az általános részbe az intézmény működtetésével kapcsolatos, több szervezeti 

egységet is érintő irattári tételek, a különös részbe pedig az iskola alapfelada-

taihoz kapcsolódó irattári tételek tartoznak. 

 Az ügykörök között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett rend-

szerezés eredményeként az irattári tételeket különböző főcsoportokba, azon 

belül pedig csoportokba és alcsoportokba kell besorolni. Az irattári terv külö-

nös részén belül a főcsoportok szervezeti egységenként is kialakíthatók. 
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 A csoportosított, címmel ellátott és rendszerezett irattári tételeket az irattári 

tervben elfoglalt helyüknek megfelelő azonosítóval (irattári tételszámmal) kell 

ellátni. 

Az irattári tételek kialakítása  

Az ügyiratokat és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irat együtteseket – az intézmény 

ügyköreit az azonos tárgyú egyedi ügyekig lemenő részletességgel felsoroló jegyzék segít-

ségével – tárgyi alapon kell tételekbe sorolni. Az irattári tétel egy vagy több tárgykör (ügy-

kör) irataiból is kialakítható, annak figyelembevételével, hogy:  

 egy irattári tételbe csak azonos értékű, levéltári megőrzést igénylő vagy megha-

tározott időtartam eltelte után selejtezhető iratok sorolhatók be;  

 az egyes irattári tételek megfelelő alapul szolgálnak az éves ügyiratforgalmi és 

hatósági statisztikai adatszolgáltatáshoz;  

 az intézmény hatékony működtetése egy adott funkciót illetően az ügykörök 

milyen mélységű áttekintését igényli.  

Külön irattári tételeket kell kialakítani   

 a jogszabályban vagy belső utasításban előírt, különböző célú és adattartalmú 

nyilvántartásokból;  

 az előző pont szerinti nyilvántartások alapirataiból, ha azokat külön irattári egy-

ségként kell kezelni;  

 a választott testületek, bizottságok, valamint az intézmény működése szempont-

jából meghatározó jelentőségű, rendszeresen megtartott értekezletek irataiból 

(ideértve az előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket vagy emlékeztetőket és a hatá-

rozatokat is), továbbá a belső utasításokból.  

Irattározás  

Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak haladéktalanul el kell helyeznie az irattárban. 

Ezt megelőzően az elektronikus adathordozókon érkezett iratokról másolatot kell készíteni. 

Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell vé-

gezni. 

Az irattárba helyezés előtt az iskola/óvodatitkárnak az ügyirathoz hozzá kell rendel-

nie, (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot és meg kell vizsgálnia, 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.  
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Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra 

kerültek a címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az igaz-

gató engedélyével lehet. 

Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. 

Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat 

végleges irattárba helyezésének évétől kell számítni. 

Az intézmény három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi 

irattárban az iratokat évek, ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében kell őrizni.  

A kézi irattár helye az intézmény igazgatói helyisége. 

Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint tör-

ténő csoportosításban, ezen belül a sorszámok, illetve az alapszámok növekvő sorrendjé-

ben kell elhelyezni.  A végleges tartalmú elektronikus módon szövegezett (kiadmányozott) 

iratokat, utólagos módosítást kizáró módon kell az adathordozón megőrizni és tárolni. 

Az irattár helye az intézmény 16-os számú helyisége előtti folyosó zárt része. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett folya-

matban lévő ügyek iratait, továbbá az irattárát a jogutód veszi át. Az el nem intézett folya-

matban lévő ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár átvételéről jegy-

zőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni a levéltárnak. 

Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg akkor az intézmény vezetője gondosko-

dik az előzőekben felsorolt feladatok ellátásáról, valamint megküldi az illetékes levéltárnak 

a megszűnő intézmény irattárában elhelyezett iratok jegyzékét az iratok elhelyezésével 

kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatással együtt. 

A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket a nevelő-oktatási intéz-

mény jogutód megszűnése esetén kell megküldeni az illetékes levéltárnak. 

 

 

8. Iratok hozzáférhetősége, védelme 

 

Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 

30 napra, az irattári kölcsönözési füzetbe bejegyezve, és elismervény ellenében lehet átad-

ni. Az elismervényt az irattárban az irat helyére kell tenni. Csak azok az iratok, illetve ada-

tok adhatók ki, amelyek az ügyintéző feladatainak ellátásához szükséges, illetve, amelyre 

az intézmény kiadmányozási joggal felruházott vezető beosztású dolgozója engedélyez. 
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Elektronikus iratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett tekinthetik meg 

az iratot. Amennyiben a felhasználó a saját gépéről nem éri el a megtekintendő iratot, ak-

kor az irattár kezeléséért felelős ügyintézőnek kell gondoskodnia arról, hogy a jogosult 

felhasználó elektronikus úton megkapja a kért irat másolatát.  

Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az intézmény kiadmányozási joggal 

felruházott vezető beosztású dolgozója engedélyezheti. 

A hozzáférési jogosultságot naprakészen kell tartani. Az iratokkal és azok kezelésé-

hez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban védelmi intézkedéseket kell biztosítani 

Ugyancsak biztosítani kell mind  papíralapú, mind pedig gépi adathordozó esetében az 

illetéktelen hozzáférés megakadályozását. 

 

 

9. Az iratok selejtezése, levéltári átadása 

 

Selejtezés  

Az irattár anyagát ötévenként egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgál-

ni, és ki kell választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv 

szerint lejárt. 

Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes le-

véltárnak írásban be kell jelenteni. A selejtezés az illetékes levéltár hozzájárulása, illetőleg 

a bejelentéstől számított 30 nap letelte után kezdhető meg. 

Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kije-

lölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben 

rögzített őrzési idő leteltével.  

Az iratselejtezés alkalmával 2 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amely-

nek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 hol és mikor készült a jegyzőkönyv 

 mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés 

 mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek visz-

szatartva 

 milyen mennyiségű (kg.) irat került kiselejtezésre 

 kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést. 
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Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az intézmény körbé-

lyegzőjének lenyomatával ellátott két példányos selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melyet iktatás után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése vé-

gett.  

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegy-

zőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.  

A megsemmisítésről az intézmény vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével gondoskodik.  

Az irattári terv nem selejtezhető iratait, továbbá azokat a tételeket, amelyek selejtezé-

séhez az illetékes levéltár nem járult hozzá – ha a levéltár másképp nem rendelkezett - öt-

ven év után az illetékes levéltárnak kell átadni. 

Levéltárba adás  

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt az intéz-

mény 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 – mind papír alapú, mind elektronikus formában is át kell adni. 

Az elektronikusan tárolt ügyiratok átadását a külön jogszabályban meghatározott 

formátum szerint kell elvégezni.  

 

 

10. Tanügyi nyilvántartások 

 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, 

 szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

 elektronikus okirat, (elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében 

meghatározott rend szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt 

irat,) 

 elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend 

szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány. 
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A tanügyi nyilvántartások kezelése, vezetése 

 A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkü-

lözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 

 Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, 

és vezeti a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. 

 A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyezteté-

séért az osztályfőnök és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó peda-

gógus a felelős.  

 A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, vala-

mint a továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a jogszabály szerinti záradék-

kal kell feltüntetni.  

 A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvénytele-

níteni, olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyes-

bíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az 

iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. 

A bizonyítvány- nyomtatvány kezelése 

 Az iskola az üres bizonyítvány nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni 

oly módon, hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen 

hozzá. 

 Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról 

jegyzőkönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. 

 Az iskola nyilvántartást vezet: 

o az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, tanúsítványokról, 

o a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, tanúsítványokról, 

o az elrontott és megsemmisült bizonyítványokról, tanúsítványokról. 

 Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy ha a tulajdonosa kéri 

„ÉRVÉNYTELEN” felirattal , vagy iratlyukasztással érvényteleníteni kell és 

vissza kell adni a tulajdonosának.  

 A bejegyzést és a cserét a bizonyítványt kiállító iskola, illetve jogutódja, jog-

utód nélkül megszűnt iskola esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait el-

helyezték. 
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 Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat ve-

zetett be a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A cseréért dí-

jat nem kell fizetni. 

 A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodla-

tot engedélyezett, sorszámozott bizonyítvány nyomtatványon nem lehet kiállí-

tani. 

A bizonyítványmásodlat 

A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat 

 az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállí-

tás időpontjában hitelesített irat. 

 A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizo-

nyítványon található minden adatot és bejegyzést.  

 A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az 

iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola ira-

tait elhelyezték 

 A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni 

o a másodlat kiadásának az okát,   

o a kiállítószerv nevét, címét,  

o a kiadás napját,  

o el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízott-

jának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. 

 Bizonyítványmásodlat kiadása esetén, a törzslapon fel kell tüntetni  

o a kiadott másodlat iktatószámát, 

o a kiadás napját,  

o továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvényte-

lenné nyilvánították. 

 Névváltoztatás esetén – a volt tanuló kérelmére, - okirat alapján – a megválto-

zott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról, - 

beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt is 

– bizonyítvány másodlatot kell kiadni.  

Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok 

 a bizonyítvány, 

 a törzslap kűlíve, belíve, 
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 az értesítő (ellenőrző), 

 az osztálynapló, 

 a csoportnapló, 

 az egyéb foglalkozási napló, 

 a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, 

 az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához, 

 az órarend, 

 a tantárgyfelosztás, 

 a továbbtanulók nyilvántartása, 

 az étkeztetési nyilvántartás, 

 a tanulói jogviszony igazoló lapja. 

Beírási napló 

 Az iskolába felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. 

  A beírási napló a tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál.  

 A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott – közalkalmazott vezeti. 

 A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatóla-

gosan kell vezetni. 

 A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya meg-

szűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

 Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajá-

tos nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel 

kell tüntetni a szakvéleményt kiállító  

o nevelési- tanácsadói feladatot ellátó intézmény nevét, címét 

o a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét,  

o a szakvélemény számát kiállításának keltét,  

o az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat 

időpontját.  

 Az iskola ezen adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az illetékes 

szakértői bizottsági feladatot ellátó intézményrészére azon tanulók nevét – a 

szakvéleményt kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt -, akiknek 

a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes. 
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 A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat, akik tankötelezettségü-

ket külföldön teljesítik, továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai fog-

lalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat 

számával szerepeltetni kell a beírási napló megjegyzés rovatában.  

 A beírási naplóban fel kell tüntetni 

o az iskola nevét, címét, 

o OM azonosítóját,  

o a megnyitás és lezárás időpontját,  

o az igazgató aláírását,  

o papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

 A beírási napló tartalmazza a tanuló 

o naplóbeli sorszámát, 

o felvételének időpontját, 

o nevét,  

o oktatási azonosító számát,  

o születési helyét és idejét,  

o lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

o anyja születéskori nevét, 

o állampolgárságát, 

o reggeli ügyeletre, napközire és étkezésre vonatkozó igényét, 

o jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, 

o továbbá annak az intézménynek a nevét, ahová felvették, vagy átvették, 

o évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat, 

o sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, 

o az egyéb megjegyzéseket. 

Bizonyítvány 

 A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt 

kell kiállítani; 

 A bizonyítványban fel kell tüntetni:  

o az iskola nevét, címét, 

o OM azonosítóját, 

o az iskola körbélyegzőjének lenyomatát. 

 A bizonyítvány tartalmazza: 



 

 

 146  

o a sorszámát, 

o a bizonyítvány pótlap sorozatszámát, 

o a tanuló nevét,  

o oktatási azonosító számát,  

o születési helyét és idejét,  

o anyja születéskori nevét, 

o a tanuló törzslapjának számát, 

o a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, 

o a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazo-

latlan mulasztások számát, 

o a tanuló szorgalmának és – az alapfokú művészeti iskola kivételével – 

magatartásának értékelését, 

o a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését, 

o a szükséges záradékot, 

o a nevelőtestület határozatát, 

o a kiállítás helyét és idejét,  

o az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, 

o az igazgató és az osztályfőnök aláírását. 

 Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alap-

ján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jog-

szabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni. 

 Törzslap, póttörzslap hiányában, az iskolában meglévő nyilvántartások alapján 

kérelemre pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a 

tanuló melyik évfolyamot mikor végezte el. Ha az iskolában minden nyilvántar-

tás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy az ab-

ban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú pótbizonyítvány 

akkor állítható ki, ha a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt 

tanévben az iskola melyik évfolyamán tanult, és nyilatkozatához csatolja volt 

tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. A tanár nyilatkozata akkor fo-

gadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársak-

nak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 

Törzslap 

Az iskola a tanulókról – a felvételt követő harminc napon belül – nyilvántartási lapot 

(törzslapot) állít ki.  
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 A törzslap két részből áll, a tanulókról külön- külön kiállított egyéni törzslap-

okból és az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív).  

 Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni 

törzslapot állít ki. 

 Az egyéni törzslap tartalmazza 

o a törzslap sorszámát, 

o a tanuló nevét, állampolgárságát,  

o nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét,  

o a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát,  

o oktatási azonosító számát,  

o születési helyét és idejét,  

o anyja születéskori nevét, 

o a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát, 

o a tanuló által elvégzett évfolyamot, 

o a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését, 

o a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését, 

o az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazo-

latlan mulasztásokat, 

o a nevelőtestület határozatát, 

o a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat, 

o a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmo-

zottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszo-

nyából következő döntéseket, határozatokat, záradékokat. 

 Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzs-

lapon fel kell tüntetni 

o a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét,  

o a szakvélemény számát,  

o kiállításának keltét,  

o a felülvizsgálat időpontját. 

 Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat befejezését követően, a 

törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és 

ilyen módon kell tárolni. 

 A törzslap külívén fel kell tüntetni  
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o a kiállító iskola nevét, címét,  

o OM azonosítóját,  

o a megnyitás és lezárás helyét és idejét,  

o az osztályfőnök és az igazgató aláírását,  

o az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát, 

o az osztály megnevezését, 

o az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal va-

ló összeolvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését, 

o a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az 

igazgató aláírását, 

o a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszá-

ma, neve, törzslapszáma feltüntetésével), 

o A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett– a rendelkezésre álló ira-

tok, adatok alapján – póttörzslapot kell kiállítani. 

Értesítő (ellenőrző) 

 Az értesítő (ellenőrző) a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, évközi és félév 

végi tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatásra, a hiányzások igazolására, 

valamint az iskola és a szülő kölcsönös tájékoztatására szolgál. 

 Az értesítőben (ellenőrzőben) fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját 

és címét. 

 Az értesítő (ellenőrző) tartalmazza 

o az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, 

o a tanuló nevét,  

o oktatási azonosítóját,  

o születési helyét és idejét,  

o lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,  

o anyja születéskori nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,  

o telefonszámát,   

o apja, törvényes képviselője nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási 

helyét, 

o telefonszámát, 

o a tanuló magatartása, szorgalma értékelését, 

o a tanuló által tanult tantárgyak felsorolását és minősítését, 

o a félévi osztályzatokat, 
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o a mulasztások igazolását. 

 A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai elektronikus napló alkalma-

zása esetén is köteles az értesítő (ellenőrző) útján, az osztályfőnök aláírásával és 

az iskola kör-bélyegzőjének lenyomatával ellátott írásbeli tájékoztatást adni. 

Osztálynapló 

 A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynap-

lót vezet. 

 Az osztálynaplóban fel kell tüntetni  

o az iskola nevét, OM azonosítóját és címét,  

o a napló megnyitásának és lezárásának időpontját,  

o a kiállító osztályfőnök és az igazgató aláírását,  

o papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

 A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni. 

 Az osztálynapló tartalmazza  

o a haladási és mulasztási, naplórészt 

o az értékelő naplórészt  

o A haladási és mulasztási naplórészben fel kell tüntetni 

- a tanítási napok sorszámát és időpontját, 

- a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét,  

- az óra tanévi és napon belüli sorszámát, 

- a tanítási óra anyagát, 

- az órát megtartó pedagógus aláírását, 

- igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban, 

- a tanulók hiányzásának kimutatását, 

- a hiányzások heti, féléves és éves összesítését, 

- az összesítést végző pedagógus aláírását tartalmazza heti és napi 

bontásban. 

o Az értékelő naplórész az alábbi adatokat tartalmazza 

- a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, 

- oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét,  

- anyja születéskori nevét és elérhetőségét, 

- apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, 

- a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát, 
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- a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, 

- a félévi és év végi szöveges értékelését, osztályzatait, 

- a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat. 

Csoportnapló 

 Az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról, 

és azok résztvevőiről a pedagógus csoportnaplót vezet. 

 A csoportnaplóban fel kell tüntetni  

o a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  

o a napló megnyitásának és lezárásának időpontját,  

o a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását,  

o papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

o a csoport megnevezését, 

o a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását, 

o a csoport tanulóinak névsorát, 

o a tanuló nevét, születési helyét és idejét,  

o osztályát, 

o hiányzásait, 

o a tanuló értékelését, 

o a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a tananyagot, 

o a foglalkozást tartó pedagógus aláírását. 

Egyéb foglalkozási napló 

 Az egyéb foglalkozásokról, így különösen a fakultációs foglalkozásról, a szak-

körről, a sportkörről és a napköziről a pedagógus egyéb foglalkozási naplót ve-

zet. 

 Az egyéb foglalkozási naplóban fel kell tüntetni a 

o kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  

o a napló megnyitásának és lezárásának időpontját,  

o a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását,  

o papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

 Az egyéb foglalkozási napló tartalmazza 

o a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét vagy időtartamát, 

o a csoportba tartozó tanulók névsorát, 

o a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, 
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o a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetőségét, 

o apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, 

o a megtartott foglalkozások sorszámát és időpontját, a foglalkozás témáját, 

o a foglalkozást tartó pedagógus aláírását. 

 Jegyzőkönyv 

 A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell 

kiállítani. 

 A jegyzőkönyvön tartalmazza  

o a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét, 

o a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, 

o anyja születéskori nevét, lakcímét,  

o annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

o a vizsgatárgy megnevezése mellett  

- az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

- a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését 

és a kérdező tanár aláírását,  

- a végleges osztályzatot; 

o a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

o az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 

 Tantárgyfelosztás 

 Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. 

 A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója - a nevelőtestület véleményének kiké-

résével – hagyja jóvá. 

 A tantárgyfelosztás tartalmazza 

o a tanév évszámát, 

o  az iskola nevét, 

o a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakkép-

zettségét, 

o és az általa tanított tantárgyakat, 

o az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát, 

o a pedagógus által ellátott óratervi órák számát osztályonként és tantár-

gyanként, 

o a pedagógus összes óratervi órájának számát, 
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o pedagógusonként a kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok 

óraszámát, 

o pedagógusonként az összes óratervi óra és a kötelező óraszámba beszá-

mítható egyéb feladatok óraszámát, 

o pedagógusonként az összes óraszámból a tartós helyettesítések számát, 

o az egyes pedagógusok kötelező óraszámát, 

o pedagógusonként a kötelező óraszám feletti többletórák számát, 

o az órakedvezményre jogosító jogcímeket, 

o jelleg szerinti külön-külön összesített óraszámot, 

o a fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek számát 

 A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig meg kell 

küldeni a fenntartónak. 

Órarend 

 A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a 

tanórai és az egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az 

adott tantárgy és a tanár megnevezésével. 

Tanulói nyilvántartás 

 Az iskola a végzett tanulóiról nyilvántartást vezet.  

 A nyilvántartásban fel kell tüntetni  

o az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, szakirányát, 

o a tanuló nevét, oktatási azonosító számát,  

o születési helyét és idejét,  

o anyja születéskori nevét, 

o a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének évét, 
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11. Záró rendelkezések  

 

Az adatok kezelésének és továbbításának rendje 

Az adatok biztonságos kezelésének és továbbításának rendjét és szabályait az intézményi 

SZMSZ mellékletét képező „Adatkezelési Szabályzat” rögzíti. 

Az iratok kezelésének időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

 

A szabályzat időbeli és személyi hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. 

Jelen szabályzat és annak melléklete 2013. év szeptember hó 1. napján lép hatályba, és 

ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden más belső 

utasítás. 

 

A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása 

A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársak-

kal.  

A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalma-

zottja számára a tanári szobában, a titkárságon. 

Az igazgató által kijelölt felelős munkatársnak gondoskodni kell jelen szabályzat olyan 

módosításáról, amely az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges. 

 

 

Ecser, 2013. március 26.  

 

 

 

 

 

Szeverné Csekei Csilla 

         igazgató 
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12. Iratminták, mellékletek 
 

1.sz. melléklet 

INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 

 

Irattári 

tételszám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év)  

 

              Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

  

1.   Intézménylétesítés, - átszervezés, - fejlesztés   nem selejtezhető  

2.   Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek   nem selejtezhető  

3.   Személyzeti, bér- és munkaügy   50  

4.   Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,    10 

5.   Fenntartói irányítás   10  

6.   Szakmai ellenőrzés   10  

7.   Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek   10  

8.   Belső szabályzatok   10  

9.   Polgári védelem   10  

10.   Munkatervek, jelentések, 

Statisztikák 

  5  

11.   Panaszügyek   5  

  

Nevelési-oktatási ügyek 

  

12.   Nevelési-oktatási kísérletek, újítások   10  

13.   Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók   nem selejtezhető  

14.   Felvétel, átvétel   20  

15.   Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek   5  

16.   Naplók   5  

17.   Diákönkormányzat szervezése, működése   5  

18.   Pedagógiai szakszolgálat   5  

19.   Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése   5  

20.   Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások   5  

21.   Gyakorlati képzés szervezése   5  

22.   Vizsgajegyzőkönyvek   5  

23.   Tantárgyfelosztás   5  

24.   Gyermek- és ifjúságvédelem   3  
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25.   Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai   1 

26.   Az érettségi vizsga, szakmai vizsga    1  

27.   Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum   5 

 

 

Gazdasági ügyek 

  

27.   Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, helyszín-

rajzok, használatbavételi engedélyek 

  határidő 

nélküli 

28.   Társadalombiztosítás   50  

29.   Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés   10  

30.   Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok   5 

31.   A tanműhely üzemeltetése   5  

32.   A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak   5  

33.   Szakértői bizottság szakértői véleménye   20 
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2. sz. melléklet   

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL ALKALMAZANDÓ ZÁRADÉKOK 

2/a. Az iskolák által alkalmazandó záradékok 

           

Záradék                    Dokumentumok 

 

 Felvéve, átvéve a(z) ……………….. számú határozattal  

áthelyezve a(z) (iskola címe) ………………. iskolába.   Bn., N., 

Tl.,  B 

 

 A ……………… számú fordítással hitelesített bizonyítvány  

 alapján tanulmányait a(z) (betűvel) …… évfolyamon folytatja  Bn., Tl 

. 

 Felvette a(z) (iskola címe)……………………. iskola.   Bn., Tl., 

N 

 

 Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, illetve  

 osztályozó vizsga letételével folytathatja.     Bn., Tl., N 

 

 ………….. tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi. B., Tl., N 

 

 Mentesítve …………. tantárgyból az értékelés  és a minősítés alól. N., Tl., B 

 

 ………….. tantárgy …..évfolyamainak követelményeit  

egy tanévben teljesítette a következők szerint:………………………. N., Tl., B 

 

 Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól  a 200…/200…tanévben felment-

ve……………………….. miatt.               N., Tl., B 

Kiegészülhet: 

„osztályozó vizsgát köteles tenni” 

 

 Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján )   

magántanulóként folytatja.       N., Tl.,  

 

 Mentesítve a(z) (a tantárgyak nevei)…………tantárgy    N., Tl., B 

     tanulása alól.           

 (Megjegyzés: a törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát.) 

 

 Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ………… 

 évfolyam tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni.   N., Tl., 

   

 Az évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a  

tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette.    N., Tl., B

   

 A(z)………………tantárgy óráinak látogatása alól  

felmentve……tól…… - ig.       N.,  

     (Kiegészülhet: osztályozó vizsgát köteles tenni.) 
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 Mulasztása miatt nem osztályozható a nevelőtestület határozata  

értelmében osztályozó vizsgát tehet.      N., Tl.,  

 

 A nevelőtestület határozata: a (betűvel)……évfolyamba léphet  

vagy           

      A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte,  

 tanulmányait ……………  évfolyamon folytathatja.   N., Tl., B

      

 A tanuló az ………………… évfolyam követelményeit egy tanítási  

évnél hosszabb ideig, ………………. hónap alatt teljesítette.  N., Tl.,  

 

 ………………….. tantárgyból javítóvizsgát tehet.     N., Tl., B 

 

 A javítóvizsgán ………tantárgyból  ………osztályzatot kapott 

 ………….. évfolyamba léphet.      N., Tl., 

      

 A ………….  évfolyam  követelményeit nem teljesítette,  

az évfolyamot meg kell ismételnie.      N., Tl., B 

 

 A javítóvizsgán …………………. tantárgyból elégtelen osztályzatot  

kapott.  Évfolyamot ismételni köteles.      Tl., B 

 

 …………...tantárgyból ………-án osztályozó vizsgát tett.   N., Tl. N.,  

 

 Osztályozó vizsgát tett.       Tl., B 

       

 A(z)…………….. tantárgy alól ……………….. okból felmentve.  Tl., B 

 A(z)……………... tanóra alól …………………. okból felmentve. Tl., B 

 Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére 

………………-ig halasztást kapott.      Tl.,B 

 

 Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ………iskolában  

független vizsgabizottság előtt tette le.     Tl., B 

 

 

 Tanulmányait ………………………… okból megszakította,  

a tanulói jogviszonya……………….. -ig szünetel.    Bn., Tl 

 

 ………………………….. fegyelmező intézkedésben részesült.  N 

 

 ………………………….. fegyelmi büntetésben részesült.  

A büntetés végrehajtása . ………..- ig  felfüggesztve   Tl 

 

 Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén:    Bn.,Tl.,N 

 A tanuló ………… óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt  

felszólítottam. 

 A tanuló ismételt………óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő  

ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. 
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 Tankötelezettsége megszűnt.       Bn 

 

 A …………………. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ………..ra  

 helyesbítettem.          Tl., B 

 

 A bizonyítvány …………………… lapját téves bejegyzés miatt  

érvénytelenítettem.        B 

 

 Ezt a póttörzslapot a(z) ………………következtében elvesztett  

(megsemmisült) eredeti helyett …………. adatai  (adatok)  

alapján állítottam ki.        Pót Tl 

 

 Ezt a bizonyítványmásolatot az elveszett (megsemmisült) eredeti  

helyett ………….adatai (adatok) alapján állítottam ki.   Pót Tl 

 

 A bizonyítványt ………………. kérelmére a ………… számú  

bizonyítvány alapján, téves bejegyzés miatt állítottam ki.   Pót Tl 

 

 

Az iskola tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények 

elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez ………………… vizsga 

eredményének bejegyzéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval 

kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, illetve 

megfelelően záradékot alakíthat ki. 

 

 Beírtam a ……………………………………. iskola első  osztályába.  Tl., B., N 

 

 Ezt a naplót  …………………….. tanítási nappal (órával) lezártam. N 

 

 Ezt az osztályozó naplót …………..azaz……………….(betűvel)   

 osztályozott tanulóval lezártam.      N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

  

 Alkalmazott rövidítések jelentése: „Bn”   = Beírási napló 

       „N” = Osztálynapló 

       „Tl” = Törzslap 

       „B” = Bizonyítvány 
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3. sz. melléklet 

 

A KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELÉRE JOGOSULT  KÖZALKALMAZOTTAK 

 

 

Az intézményhez érkezett küldemények átvételére az alább felsorolt dolgozók jogosultak: 

 

 

Név Szervezeti egy-

ség/telephely 

Beosztás 

Szeverné Csekei Csilla 001 Igazgató 

Kiss Katalin  Igazgatóhelyettes 

Dévényi Gáborné Iskolatitkár 

  

   

  

   

  

   

  

   

  

 

 

 

Ecser, 2013. március 26.   

 

 

 

 

 

 Szeverné Csekei Csilla 

                                                                                                       igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 160  

4. számú melléklet 

AZ INTÉZMÉNYBEN HASZNÁLT BÉLYEGZŐK LENYOMATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecser, 2013. március 26. 

       Szeverné Csekei Csilla  

        igazgató 
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5. számú melléklet  

 

IRATSELEJTEZÉSI  JEGYZŐKÖNYV 

 

 

1.  Tárgy: .....................................................Iskola irattárában tárolt …....évi iratok 

selejtezése  

 

2. Időpont: ........ év .................... hónap ......... nap  

 

3. Selejtezésre kerülő iratok felsorolása: 

……………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………

……. 

 

4. Visszatartott iratok felsorolása: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

5. Kiselejtezett iratok mennyisége: …………………..kg  

 

6.  Jelen vannak (név/beosztás):  

 

.................................................................................................................. 

…………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................. 

…………… 

 

 A selejtezés a jogszabályok előírásai és az ……………….Iskola Iratkezelési Szabályzata 

alapján került végrehajtásra. A selejtezést  ……... tagú bizottság végezte, figyelembe véve 

az illetékes vezető szakvéleményét is.  

 

 A selejtezési tevékenységet ellenőrizte: …………………………………….(név, beosztás) 

 

 Z á r a d é k  

 

 Az iratokra ügyviteli szempontból nincs szükség. A kiselejtezett iratok megsemmisíthetők.  

 

 Kelt: 

 

……………………………     …………………………… 

           név, beosztás                                                                          név, beosztás 

selejtezési bizottság vezetője    selejtezési bizottság tagja 

 …………………………… 

név, beosztás 

     selejtezési bizottság tagja 
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6. számú melléklet  

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZÉK 

 

A Központi Irattár (Levéltár) részére átadott iratokról 

 

  

1) Az átadás kelte:  

 

2) Az átadó szervezeti egység neve:  

 

3) Az átadó ügyintéző neve:  

 

4) Iratok azonosítói:  

 

5) Irattartó száma: 

 

6) Irattári tételszáma: 

 

7) Ügykör megnevezése /  

 

8) Iratanyag tárgya:  

 

9) Keletkezés éve: 

 

10) Selejtezés éve: 

 

 

……………………       ………………………

   

  átadó irattáros                       átvevő irattáros 

 

  

 

 Melléklet: .................. db iratjegyzék  

 

Kmf. 
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SZMSZ                 III. sz. MELLÉKLETE 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE, FELADATAI  

                 

 

TARTALOM OLDAL 

   

1. Törvényi változások, törvényi háttér 164 

2. A köznevelési intézmények szakmai munkaközösségeiről általában 168 

3. A szakmai munkaközösségek az oktató-nevelő munkában 172 

4. Szakmai segítségnyújtás, ellenőrzés a köznevelési intézményben 174 

5. A munkaközösség-vezető jogai és feladatai, szakmai ellenőrzés  178 

6. A szakmai munkaközösség tagjainak feladatai 190 

7. A szakmai munkaközösségi foglalkozások rendje 193 

8. A szakmai munkaközösségek felkészülése a külső szakmai ellenőrzésre 196 

9. 

 

10. 

Az intézményi éves munkaterv és a munkaközösségi foglalkozások   

összhangja 

Összegzés 

198 

11. Mellékletek 200 

 1. sz. mell.: A munkaközösség-vezető éves ellenőrzési terve  

 2. sz. mell.: Óraelemzési szempontok 201 

 3. sz. mell.: A pedagógusok teljesítményértékelése – munkaközös-

ség-vezetői értékelés 

204 

 4. sz. mell.: Szakmai munkaközösségek együttműködésének és 

kapcsolattartásának rendje 

207 

 5. sz. mell.: A Gyermekjóléti Szolgálattal/Nevelési Tanácsadóval 

való kapcsolattartás rendje 

208 
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SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEINEK MŰKÖDÉSE, FELADATAI  

 

A nemzeti köznevelési törvény (A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. 

törvény) szabályozza, hány szakmai munkaközösség működhet a nevelési-oktatási intéz-

ményekben, valamint szabályozza a munka-közösségek feladatait, hatáskörét.  

 

A munkaközösségek továbbra is részt vesznek a nevelési-oktatási intézmények szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében.  

 

 

1. Törvényi háttér és változások 

 

A legfontosabb törvényi változás, amely érinti az óvodák kivételével az összes köz-

nevelési intézményt, az állami fenntartás, amely 2013. január 1-től következett be. A tele-

pülési önkormányzatok kizárólag a működést biztosíthatják az intézmények számára. A 

szakmai munka irányítása, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés az állami irányítás feladata 

lesz. Mindez nagyobb felelősséget ró az intézményvezetőkre, és a szakmai munkaközössé-

gek vezetőire, tagjaira is. 

A szakmai munkaközösség: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. fejeze-

te 71.§- a határozza meg a szakmai munkaközösség fogalmát, feladatait az alábbiak sze-

rint: 

A nevelési-oktatási intézményekben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai mun-

kaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási 

intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és elle-

nőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljá-

rásában.  

A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső ellenőrzésben és értékelésben 

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

közösség – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – gondoskodik a pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. A 
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nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további fe-

ladatokat állapíthat meg.  

A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésé-

re intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. 

Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai 

munkaközösség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a tagin-

tézményben.  

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb 5 évre.  

36. fejezet: 64. §: A pedagógusok előmeneteli rendszere  

A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szerve-

zi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál 

jelentkezik.  

 A fenti rendelkezések értelmezése 

A köznevelési törvény maximálja az egyes intézményekben működhető munkakö-

zösségek számát: maximum 10 munkaközösség működhet. Természetesen az intézmény-

vezető hatáskörébe tartozik a munkaközösségek számának meghatározása a tantestület 

javaslata alapján.   

A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai mun-

kájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye 

figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A munkaközösségek feladata a 

helyi szintű szakmai irányítás, a szakmai munka tervezése, ellenőrzése (belső ellenőrzés). 

A pedagógusok minősítési eljárására sor fog kerülni az elkövetkezendő időszakban és a 

belső ellenőrzés alapján az egyes pedagógusok munkájáról kialakított vélemény figyelem-

be vehető az eljárás során. De ez csak lehetőség, nem kötelező érvényű.  

A szakmai munkaközösség elsődleges feladata a pedagógusok szakmai munkavég-

zésének segítése. Az SZMSZ-ben további feladatok is meghatározhatók a munkaközössé-

gek részére.  

A munkaközösség-vezetőt az intézményvezető bízza meg a kollégák javaslata alap-

ján 5 évre.  
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Szervezeti és működési szabályzat  

Törvényi szabályozás szakmai munkaközösségek SZMSZ-szel való összefüggéseiről 

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

 I. fejezet 4§. 

A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni:  

4.§ (k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának 

rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében. 

VIII. fejezet: A nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumok 

 34.  A szakmai munkaközösség  

118.§ 

(1) A szakmai munkaközösség dönt 

a) működési rendjéről és munkaprogramjáról 

b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 

c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról 

(2) A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-

oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz 

a továbbfejlesztésre. 

(3) A szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően –  

a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

b) az óvodai nevelést és az iskolai nevelés – oktatást segítő eszközök, a 

taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasz-

tásához, 

(c) a felvételi követelmények meghatározásához, 

(d) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásá-

hoz 

be kell szerezni. 

(4) Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét, működésének rendjét, veze-

tőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás határozza meg. 

 A rendelet szövegéhez fűzött magyarázat: 

A szakmai munkaközösségek tanév elején döntenek arról, hogy a tanév folya-

mán hány foglalkozást tartanak, milyen időközönként és milyen témában. Ehhez 

kapcsolni kell az esetleges bemutató foglalkozásokat/bemutató órákat, az azokat kö-

vető korreferátumokat.  
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A nevelőtestület döntése értelmében lehetnek olyan kérdések, melyeket átru-

házhatnak a szakmai munkaközösségek döntési hatáskörébe. Az átruházott jogkör 

gyakorlója a nevelőtestületet köteles tájékoztatni azokról az ügyekről, amelyekben a 

nevelőtestület megbízásából járt el. Átruházott hatáskör nem lehet: pedagógiai prog-

ram, SZMSZ, házirend elfogadása. (Ezeken kívül minden más lehet.) 

Az iskolai tanulmányi versenyek meghatározása, ideje, lebonyolításának meg-

szervezése a szakmai munkaközösségek feladata, mivel minden munkaközösséghez 

tartoznak tanulmányi versenyek. 1-1 verseny szervezésével meg lehet bízni a munka-

közösség 1-1 tagját, de közös megegyezés alapján team munkában is szervezhetőek. 

Erről a munkaközösség tagjai döntenek.  

A szakmai munkaközösségek véleményezik a pedagógiai munka eredményes-

ségét és javaslatot tesznek a továbbfejlesztésre. Ennek módját és lehetőségét nemcsak 

a munkaközösségi foglalkozások teremtik meg, hanem a nevelőtestületi értekezletek 

is (tanév elején, tanév közben, tanév végén). Itt lehetőség nyílik arra is, hogy az eset-

leges mérési eredményekről is tájékoztassa a munkaközösség a nevelőtestület tagjait.  

A pedagógiai program elfogadásához az új köznevelési törvény alapján már 

nem szükséges a szakértő igénybe vétele, azt a nevelőtestület fogadja el és az intéz-

ményvezető hagyja jóvá. De véleményt alkotnak a szakmai munkaközösségek is, 

mint a szakmai munka legkompetensebb intézményi közösségei.  

Eddig is feladata volt a munkaközösségeknek a tankönyvekre, segédkönyvekre, 

taneszközökre vonatkozó intézményi szintű javaslat megtevése, és ezután is feladata. 

Az az ideális helyzet, ha a munkaközösség tagjai 1-1 foglalkozáson megvitatják, mi-

lyen könyvből szeretnének tanítani a következő tanévben.  

Amennyiben az iskolában van helyi vizsga, szükséges a követelményrendszeré-

nek közös kidolgozása. 

Az intézményi SZMSZ-ben szükséges meghatározni a szakmai munkaközössé-

gek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munká-

jában segítésében.  
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2.  A köznevelési intézmények szakmai munkaközösségeiről általában 

 

A szakmai munkaközösségek létrehozását, működését több törvény és rendelet is 

szabályozta és szabályozza.  

A jogszabályok alapján a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai szakmai munkakö-

zösséget hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítsé-

get ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munka tervezéséhez, szer-

vezéséhez, ellenőrzéséhez.  

 A szakmai munkaközösség fogalma 

Az azonos (vagy hasonló területű) tantárgyat tanító tanárok közössége, amely-

nek élén egy olyan pedagógus áll, akinek megbízatásával, rátermettsége és 

szervező készsége miatt egyetértenek a csoport tagjai.  

 A szakmai munkaközösségek kiemelt céljai 

o a közös gondolkodás, 

o egységesség, 

o folyamatos team munka, 

o egymás munkájának segítése, 

o az oktatási – nevelési célok egységes szemléletű megvalósítása.   

A közös gondolkodás azt jelenti, hogy a munkaközösségi foglalkozásokon a munkaközös-

ség-vezető irányításával a tagok megvitatnak 1-1 kiemelt, aktuális és fontos témát, megha-

tározzák az adott téma szakmai és gyakorlati megvalósításának lépéseit, kidolgozzák a 

megvalósítás módszereit. 

 A szakmai munkaközösségek feladata 

o a munkaközösség tagjainak összefogása,  

o a közös gondolkodás,  

o a helyi nevelési/vagy pedagógiai programban foglaltak megvalósítása,  

o az éves munkaterv alapján, az oktató – nevelő munka egységes tervezése,  

o következetes, egységes véghezvitele az egész nevelési/tanév folyamán.  

Kiemelt feladat: a mérés 

Az intézmény és a szakmai munkaközösségek számára minden tanévben meg-

határozó és kiemelt fontosságú terület a kompetenciamérés, ugyanis a szülők 

közül igen sokan tekintik meg az általuk választott intézmény kompetenciamé-
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résének eredményeit a honlapon, és ennek megfelelően választanak iskolát 1. 

osztályba lépő gyermekük számára.  

Mérések típusai a teljesség igénye nélkül:  

- tantárgyi tudásszint-mérések, 

- neveltségi szint mérése, 

- OH által elrendelt országos kompetenciamérés, 

- külső szakértő által elvégzett mérések, 

- intézményi szintű belső mérések. 

Fontos feladat a szakmai munkaközösségek és a pedagógusok számára, hogy a 

mérési eredmények feldolgozása után milyen következtetésre jutnak, hogyan 

tudják meghatározni a további, egyénre szabott fejlesztés útját. 

Az OH tanév végi kompetenciamérésének eredményeit szükséges elemezni, 

nemcsak intézményvezetői, hanem munkaközösségi szinten is. 

A munkaközösségek munkaközösségi foglalkozásokon dolgozzák fel a mérések 

eredményeit, vegyék figyelembe azt, hogy az adott intézmény hol áll az orszá-

gos, megyei (települési) listán, milyen problémák, feladattípusok voltak azok, 

amelyeknek a megoldása nem a kívánt szintet érte el. 

 Szakmai munkaközösségek éves terve 

Az éves intézményi munkaterv jóváhagyásakor, annak megszavazásakor elfo-

gadják a pedagógusok az intézményvezető / intézményvezetés által arra a tan-

évre meghatározott irányvonalat, a kiemelt feladatokat, amelyek természetesen 

követik a törvényi változásokat és ennek megfelelően tervezik szakmai munka-

közösségük éves munkatervét.  

Kiemelten fontos, hogy a foglalkozásokon érdemi megbeszélés történjen többek 

között az alábbiakról: 

o az eddigi feladatok megvalósítása, megvalósulása, 

o az eddig elért szakmai eredmények, 

o az eddig elért szakmai eredmények folytatásának módjai, 

o a további fejlesztési feladatok meghatározása, 

o a mérési eredmények ismertetése, 

o a munkaközösség további feladatai a kapott mérési eredmények alapján,  

o szakmai, módszertani segítségnyújtás egymásnak, 

o egymás óráinak látogatása, tapasztalatcsere, egymástól való tanulás, 

o egymás munkájának megismerésére való törekvés, 
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o a digitális és egyéb szemléltetőeszközök használata, azok funkciói, 

o a tanulói motiválás kérdései, 

o az intézményvezetés által kitűzött célok megvalósításának módszerei,  

o az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyának megteremtésére való törekvés,  

o az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tett intézkedések, 

o a hátránykompenzáció leküzdése érdekében tett intézkedések,  

o felzárkóztató foglalkozások tervezése,  

o stb. 

A szakmai munkaközösség munkatervének jóváhagyásakor, figyelembe   kell venni:  

o az intézmény sajátosságait,  

o adottságait,  

o a tanulók neveltségi és tudásszintjét,  

o az intézményi minőségirányítási program irányelveit,  

o a tárgyi feltételeket,  

o a külső és belső partnerek elvárásait,  

o a pedagógusok képességeit,  

o a pedagógusok részvételét a továbbképzéseken, 

o a tanfolyamokon szerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását. 

o stb. 

A szakmai feladatok egységes megvalósításának feltételei 

A köznevelési intézmények szakmai munkája rendkívül sokrétű, sokszínű és összetett. Ezt 

a munkát a tantestület által elfogadott irányelvek határozzák meg egy-egy nevelési év-

re/tanévre. 

A feladatok megvalósítása  a nevelési/tanév folyamán több dologtól függ:  

(a teljesség igénye nélkül) 

 a pedagógusok hozzáállásától, 

 a pedagógusok szakmai felkészültségétől, 

 a tanulók hozzáállásától, 

 a partnerekkel való együttműködéstől, 

 a fenntartóval való együttműködéstől, 

 a szakmai – módszertani kultúrától,  

 a pedagógiai módszerek helyes megválasztásától,  

 a szakmai munkaközösségek működésétől,  
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 a folyamatos ön-és továbbképzéstől,  

 stb. 

Személyi feltételek  

 A szakmai munkaközösség vezetője 

A szakmai munkaközösséget a munkaközösség-vezető vezeti, aki egyben kö-

zépvezető is. A munkaközösség vezetőjét az intézményvezető bízza meg öt év-

re a szakmai munkaközösség tagjainak javaslata alapján.  

A szakmai munkaközösség vezetővel szemben elvárt, és fontos követelmény-

ként támasztható, hogy: 

o szakmailag magasan kvalifikált szakember legyen, 

o legyen olyan pedagógus, aki már megfelelő tanítási és nevelési gyakor-

lattal rendelkezik,  

o legyen képes irányítani egy-egy kisebb szaktanár (pedagógus) - csoport 

munkáját, vagyis rendelkezzék egy kisebb csoport irányítására vonatko-

zó tulajdonságokkal, 

o jó szervező legyen (bemutató foglalkozások szervezése, korreferátumok, 

vitaszervezés),  

o eredményesen tudjon együttműködni az iskolavezetéssel, a kollégákkal,  

o legyen segítőkész a pályakezdő nevelőkhöz,  

o a felmerülő problémákra megfelelően tudjon reagálni,  

o rendelkezzen magas szintű módszertani kultúrával (ő is vállaljon mód-

szertani bemutató foglalkozásokat), 

o fejlessze a tudását önképzéssel és továbbképzéssel, 

o legyen határozott, számon kérő, ugyanakkor segítőkész és empatikus, 

o rendelkezzék az adott csoport tagjai előtt (akik őt megválasztották) te-

kintéllyel, nemcsak szakmai tudása, hanem emberi tulajdonságai alapján 

is, 

o a különbözőszintű intézményi értekezleteken legyen képes áttekinthető 

módon beszámolni az éves munkáról, a fejlesztési feladatokról, a tantár-

gyi tudásszint-mérések eredményességéről, 

o mentorként segítse a pályakezdő pedagógusok munkáját, hogy minél 

hamarabb alkalmassá váljanak a pályára. 
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A szakmai munkaközösség tagjai  

A hatékony működés érdekében a résztvevő pedagógusok, tanárok létszáma 5-10 fő-

ből állhat. Ennél lehet természetesen nagyobb létszámú is, de a túl sok tagból 

álló munkaközösség alakítása a munka és az adott feladatok koordinálása, ellá-

tása miatt nem ajánlott. Maximum 10 munkaközösség működhet a köznevelési 

intézményekben. 

Összefoglalás, megállapítások 

 a szakmai munkaközösségek képviselik az intézményekben a „szakmát”, 

 segítik az intézményvezetés munkáját, 

 segítik a pedagógusok munkáját, 

 érdemi tanácskozásokat tartanak, 

 fejlesztik a pedagógusok módszertani kultúráját, 

 összehangolják a tanulás tanítását, 

 megvitatják a tanulók tanításával, nevelésével kapcsolatban a felmerülő prob-

lémákat,  

 közösen keresik a megoldást a problémákra,  

 a végzett mérések alapján meghatározzák a további irányvonalat,  

 stb. 

 

 

3.  Szakmai munkaközösségek az nevelő-oktató munkában 

 

A szakmai munkaközösségek szerveződése az intézményben 

Törvényi szabályozás és miniszteri rendelet az alapja a munkaközösségek létrejöt-

tének, szerveződésének és feladatkörének.  

Az I. fejezetben már ismertetett törvény és rendelet alapján legfeljebb 10 szakmai munka-

közösség jöhet létre legalább 5 fővel egy-egy köznevelési intézményben.  

A köznevelési intézményben az igazgatóhelyettesek (mint munkaközösség vezetők) 

létszámát a köznevelési törvény határozza meg (2011. évi CXC. törvény 1. sz. melléklete).  

Eszerint: 

 50 gyermek/tanuló létszám alatt       -  fő 
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 51-200 gyermek/tanuló létszám fölött            1 fő 

 201-500 gyermek/tanuló létszám fölött            2 fő 

Az igazgatóhelyettesek (szakmai munkaközösség vezetők), mint középvezetők az alábbi-

akban vázolt függelmi viszonyok alapján végezhetik munkájukat: 

                                       

                                    igazgató 

 

1. igazgatóhelyettes 2. igazgatóhelyettes 

 

alsós mk.   felsős mk. 

 

A szakmai munkaközösségek szerveződésének szempontjai formái 

A munkaközösségek többféle szempont szerint szerveződhetnek. (pl.: alsó tagozaton, felső 

tagozaton, humán, reál, idegen nyelvi, stb.) 

A szerveződés függ attól, hogy  

 mekkora az adott oktatási intézmény nagysága, 

 az adott intézmény hány épületben és telephelyen működik.  

Tipikus munkaközösségi szerveződések az intézményben 

 alsó tagozatos, 

 napközis, 

 humán (magyar, történelem ének-zene, rajz), 

 természettudományos (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz), 

 idegen nyelvi, 

 osztályfőnöki, 

 testnevelés. 

A fenti szerveződés nem segíti az alsó és a felső tagozat együttműködését, ill. egymásra 

épülését, pedig egy adott iskolán belül szükséges mind a kapcsolattartás, mind az együtt-

működés a pedagógusok között. 
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Racionális egy olyan munkaközösségi szerveződés létrejötte is, amelyben nem vá-

lasztják szét az alsó tagozaton és a felső tagozaton tanító pedagógusokat, hanem az azonos 

tantárgyat tanító nevelők alkotnak munkaközösséget tagozati szintek nélkül.  

 

 

4.  Szakmai segítségnyújtás, ellenőrzés a köznevelési intézményben 

 

Az ellenőrzés a vezetési és pedagógiai munkát követő folyamat, amely megállapítja az 

addig elért eredményeket és feltárja az esetleges hiányosságokat, javítani való területeket. 

Szerepét akkor tölti be, ha dinamikusan alkalmazzuk, azaz az elért eredményeket, ill. a 

feltárt hiányosságokat elemezve felhasználhatjuk a további célok elérése érdekében. 

A belső ellenőrzés az ellenőrzési rendszer egyik fontos eleme, annak szerves része. A 

belső ellenőrzés a közoktatási intézményekben is egy olyan eszköz, amely akár folyamatba 

építve, akár független tevékenységként az intézmény vezetőségének és pedagógusainak 

információt és segítséget nyújt az alábbiakban: 

 a döntések megalapozásában, 

 a belső tartalékok feltárásában, 

 a szabályszerű működés biztosításában, 

 a belső rend és fegyelem megtartásában. 

Jogszabályi előírások 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezésének és lebonyolításának általá-

nos szabályait a  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. fejezetének 57. pontja 145.§- 

határozza meg: 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés általános célja, hogy a nevelési-oktatási intéz-

mények tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alap-

ján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti 

szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak megvalósulására 

alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. fejezetének 58. pontjának 148. § 

„Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés lefolytatásának szabályai” előírásai szerint az 

alábbiak szerint kerül lebonyolításra: 

 A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok alapján történik. 

 Célja az ellenőrzött pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése,  
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 Módszere  

o a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése,  

o a pedagógus mindennapi oktató-nevelő munkáját megalapozó pedagógiai 

tervezés dokumentumainak vizsgálata, valamint  

o interjú felvétele. 

Egy szakértő egy nap alatt 4 pedagógus 1-1 tanítási óráját, foglalkozását látogatja meg. 

A pedagógust látogató 2 szakértő a látogatás után a pedagógusról értékelőlapot készít, 

amelynek tartalmáról a pedagógust látogató 2 szakértő egyeztetést folytat, majd azt aláírat-

ja.  

Ahhoz, hogy az ellenőrzés eredményes és sikeres legyen minden érintett számára, ehhez 

előre és tudatosan kell felkészülni. Első lépésként kiemelném az intézményi belső ellenőr-

zést.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái: 

 A pedagógus ellenőrzése; 

 Az intézményvezető ellenőrzése; 

 Az intézményellenőrzés. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzési funkciója általában két szabályozó dokumentumban 

szerepel az intézményben: kötelező jelleggel az SZMSZ-ben és praktikus okokból az éves 

munkatervben. Nyilvánvaló, hogy az SZMSZ-ben az általános alapelveket kell meghatá-

rozni, de ezeket célszerű pontosan definiálni.  

A pedagógiai belső ellenőrzés többet kell, hogy jelentsen, mint az intézmény-

vezetői, illetve az intézményvezető-helyettesi óra-vagy foglalkozás-látogatásokat. 

A belső szakmai ellenőrzés rendszere a következőkre célszerű kiterjednie:  

 az oktatásra, 

 a nevelésre, 

 az oktató – nevelő munkát közvetlenül befolyásoló működtetési folyamatokra.  

Fontos követelmény hogy a belső szakmai ellenőrzés  

 rendszerszerű legyen, azaz terjedjen ki minden szakmailag jelentős területre,  

 legyen ütemezhető,  

 legyenek pontosan meghatározott szempontjai, módszerei.  

Természetesen a fentieken kívül nem hagyható ki figyelmen kívül a gyakornoki szabályzat 

és a pályakezdő pedagógusok mentorálása sem. 



 

 

 176  

Ezt a feladatot nemcsak a munkaközösség vezetője láthatja el, hanem az intézményvezető 

által kijelölt pedagógus is.  

Intézményvezetői ellenőrzések  

 A vezetői ellenőrzés területei 

Az intézményvezető feladata igen sokrétű (tervező, szervező, tanügy igazgatási, 

ellenőrző, stb.), és ezek közül csak az egyik a pedagógiai ellenőrzés.  

Az igazgató ellenőrzési kötelezettségei kiterjednek 

o az intézmény szakszerű és törvényes működésére,  

o a pedagógusok és más alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakö-

rülményeire, 

o a nevelő – oktató, pedagógiai munka színvonalára, 

o a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, 

o a nevelő – oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megte-

remtésére, 

o a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszerve-

zésére, 

o az intézményi vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára, 

o gazdálkodási feladatok ellátására, 

o a tervezési, beszámoltatási feladatok teljesítésére. 

 Az igazgatóhelyettes ellenőrzési kötelezettségei kiterjednek 

o az igazgató távollétében, ill. a vezetői feladat átruházása alapján minden 

olyan területre, amely az igazgató ellenőrzési kötelezettségi körébe tarto-

zik, 

o a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek oktató – nevelő 

munkájának irányítására. 

- a szakmai – pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatok ellátá-

sára, 

- oktatási dokumentumokban, határozatokban, jogi szabályozásban 

foglalt feladatokra, 

- intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések, 

az adminisztráció pontos vezetésére, 

- a nevelő – oktató munkával kapcsolatos határidők pontos betartásá-

ra, 
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- az intézményben oktatott tantárgyak, műveltségi területek, tantárgyi 

modulok tanterveire, tanmeneteire, 

- a tantárgyak, műveltségterületek tanóráira, 

- a tanulók munkafüzeteire, füzeteire, a szóbeli és írásbeli feleletek 

számára, tartalmára, színvonalára, gyakoriságára, 

- a pedagógus ügyeletek feladatainak ellátására, színvonalára, 

- tanórán kívüli tevékenységekre (szakköri munka, könyvtár, tanfo-

lyamok), 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, 

- a munkafegyelemre, az intézményi tulajdon védelmére. 

Összefoglalásként a következőket állapíthatjuk meg 

Az intézményi szintű (belső) ellenőrzések leginkább: 

 egyéni (önellenőrzési), 

 kollektív (munkaközösségi), 

 vezetői (vezető-helyettesi), 

 külső szakértői. 

Ellenőrzési formában, esetleg ezek kombinációjában valósulnak meg. Céljuk az oktató – 

nevelő munka presztízsének, szakmai színvonalának emelése. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy minden intézmény vezetője, nevelőtestülete, 

szakmai munkaközösségei, pedagógusai törekszenek a minőségi munkavégzésre, az okta-

tási intézmény egyéni arculatának megteremtésére, specialitásokra, a felzárkóztató és te-

hetséggondozó munka erősítésére, az SNI gyermekkel való egyéni bánásmód megvalósítá-

sára, a szülőkkel történő együttműködésre, és összességében a sokrétű oktatási – nevelési 

feladatok maradéktalan megvalósítására. 

(Le kell szögezni, hogy a pedagógusok szakmai ellenőrzéséért a közoktatási intézmény ve-

zetője volt felelős és marad is, ugyanakkor ezt az ellenőrző funkciót átruházhatja a szakmai 

munkaközösségek vezetőire. ) 

A helyi teljesítményeknek a kerettantervvel pontosított követelményekhez való vi-

szonyítási lehetősége, és a belső szakmai ellenőrzések mérési eszközrendszere megfelelő 

szakmai biztonságot ad az intézmények szakmai vezetőinek arra, hogy a pedagógiai fo-

lyamat alakulását figyelemmel kísérjék, a szükséges korrekciókra időben intézkedéseket 

tegyenek.  
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Az iskola pedagógiai programjának tartalmaznia kell a nevelő, ill. a nevelő – oktató munka 

ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszerét. 

 

5.  A munkaközösség-vezető jogai és feladatai, a szakmai ellenőrzés  

 

A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményekben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében is. Ennek során a szakmai munkaközösség tagja és 

vezetője akkor is közreműködhet az ellenőrzésben, ha nem szerepel az országos szakértői 

névjegyzékben. 

A munkaközösség – vezető személye 

Az adott munkaközösség tagjainak javaslata alapján célszerű őt felkérnie az intéz-

mény vezetőjének. Ezután kaphat öt évre szóló megbízást. Természetesen a vezető végez-

zen óralátogatásokat az adott nevelőnél, és ezek alkalmával győződjön meg arról, milyen 

szintű a kolléga / kolléganő módszertani kultúrája, magatartása, alkalmas – e egy adott 

team vezetésére, irányítására, segítségével működőképes lesz – e a csoport, képes lesz – e 

szakszerűen segíteni az iskolavezetés munkáját. 

„A munkaközösség – vezetőnek jól kell ismernie a tagok szakmai – pedagógiai ar-

culatát, emberi erényeit és esetleges hibáit, munkájukat szerető figyelemmel kell kísérnie, s 

lehetőleg mindig észre kell vennie, mikor, kinek és miben kell segítenie.” 

Munkaközösség vezető feladatai középvezetőként 

Felettesei: az igazgató és az igazgatóhelyettes.  

Az iskolavezetés tagjaként  

 vegyen részt a kibővített vezetői értekezleteken,  

 mondja el véleményét, tegyen javaslatot az aktuális feladatokkal kapcsolatban. 

Az adott közoktatási intézményekben az igazgatóval / vagy a helyettessel, vagy esetleg 

egyedül minél többször látogasson órát. 

Az óralátogatások tapasztalatait vitassa meg az adott nevelővel, de úgy, hogy a kol-

léga egyértelműen meggyőződjön a segítő szándékról. Ha jó volt az óra, a pedagógus várja 

a megerősítést. Ha kevésbé sikerült, akkor a munkaközösség – vezető hívja fel tapintatosan 

a figyelmet a hibákra. 

Munkáját úgy irányítsa és szervezze, hogy a munkaközösség tagjai adjanak a véleményére 

és középvezetőként tiszteljék. 
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Figyelje a pályázatokat és egyedül vagy közös munkaközösségi munkával próbáljon ered-

ményesen pályázni. 

A tágabb vezetőségbe, mint középvezetők beleszámítanak a munka-közösség – ve-

zetők is, hiszen egy személyben kell képviselniük szakmai közösségük véleményét, s raj-

tuk keresztül kapcsolódik be minden egyes pedagógus az iskola döntési mechanizmusába.  

A munkaközösség vezető jogkörei 

Feladata maradéktalan végrehajtása érdekében az alábbi jogkörökkel rendelkezik: 

 Véleményezési jogkörrel rendelkezik 

o a pedagógus - továbbképzésben való részvételről, 

o a pedagógus álláshelyek pályázati kiírásáról, 

o a szakmai célokra fordítható pénzösszegek felhasználásáról, 

o a gyakornok megfeleléséről, beválásáról (minősítéséről.  

 Javaslattevő jogok a döntési jogkörök mellett 

o az új pedagógus álláspályázat kiírása, meghirdetése, 

o az oktató – nevelő tevékenység szakmai kérdéseinek megválaszolása. 

Mindkettő igen fontos, mert létérdeke az intézménynek, hogy olyan új pedagógusokat 

vegyen fel, akik minden szempontból megfelelnek az adott iskolatípus elvárásainak. 

Ezért igen hasznos, ha előzetesen óralátogatásra mennek hozzá.   

Munkaközösség – vezetői feladatok tervezése, ellátása 

„Az oktató – nevelő munka összehangolása pedig a zökkenőmentes tanulási folyamatot 

alapozza meg.”  

 Vegyen részt a tanév elején az iskolai munkaterv elkészítésében, tegyen javas-

latot a tanév fő feladataira. 

 Ismerje és ismertesse kollégáival a NAT és a kerettantervek tartalmát és köve-

telményeit. 

 Év elején hívja össze a munkaközösség tagjait, vitassa meg az előző évi ered-

ményeket (pl. tudásszint – mérések), tegyen javaslatot a további fejlesztési fela-

datokra, az adott tanév kiemelt területeire. 

 Állítsa össze a munkaközösségi tagokkal együtt az éves munkatervet, amelyet 

mind a tagok, mind az iskolavezetés elfogad, és annak alapján rendszeresen 

működjön a szakmai munkaközösség. 

 Látogasson tanórákat, foglalkozásokat, mondjon érdemi véleményt a látottak-

ról. 
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 Tervezze meg az intézmény pedagógiai programjának megfelelően a tanévi bel-

ső méréseket. 

 Értékelje munkaközösségi szinten az OH mérések eredményeit és határozza 

meg a további fejlesztési feladatokat. 

 Tervezze meg a bemutató foglalkozásokat, azokhoz a meghívottak körét, a kor-

referálót, a vitavezetőt, állítsa össze a bemutató órához kapcsolódó szempont-

sort. 

 Készítsen félévenként beszámolót, amely helyzetképet ad a munkaközösségről, 

a tanulókról, a tanulói tudásszintről. Tárja fel a tapasztalt hiányosságokat, az 

azok pótlására vonatkozó terveit. 

 Igény esetén tartsa meg a beszámolót a munkaközösség végzett munkájáról a 

nevelőtestületi (félévi, tanév végi) értekezleten. 

 Szervezze meg az iskolai tanulmányi versenyeket, gondoskodjon azok színvo-

nalas lebonyolításáról. 

 A munkaközösségi foglalkozásokra válasszon egy – egy olyan témát, amelyből 

a vezető vagy egy munkaközösségi tag felkészül, így megvalósul az adott terü-

leten a belső, szakmai továbbképzés. 

 A külső továbbképzéseken hallottakat adja át a munkatársainak. 

 Tervezőmunkája legyen tudatos, álljon összhangban az intézmény pedagógiai 

programjával, éves munkatervével, kiemelt feladataival. 

 Segítse a tankönyv, ill. a taneszköz választást. 

 Kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként számoljon 

be ezekről a munkaközösségi foglalkozásokon. 

 Segítse a pályakezdő nevelő (k) munkáját a gyakornoki szabályzat alapján és 

értékelje azt. 

 Vegyen részt az iskolavezetői értekezleteken, tanácsaival, ötleteivel segítse a 

vezetői munkát. 

 Kiemelten kísérje figyelemmel a differenciált munkáltatást, a tehetséggondo-

zást, a felzárkóztatást. 

 Adjon lehetőséget arra, hogy a munkaközösség tagjai az ő óráit is látogathas-

sák, törekedjen a színvonalas munkavégzésre, arra, hogy az általa bemutatott 

módszerekből a kollégák tanulhassanak, adjon mintát a szakszerű óravezetésre 

és órairányításra, mutassa be a tanulás tanítását, az új korszerű módszereket. 
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 Ellenőrizze a tanórákon kollégái szakmai felkészültségét előzetesen megvitatott 

és megbeszélt, egyeztetett szempontsor alapján. 

 Legjobb tudása, felkészültsége, szakmai hozzáértése alapján segítse az iskola-

vezetés éves munkáját. 

A munkaközösség – vezető ellenőrző tevékenysége 

  „A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső ellenőrzésben és értékelésben akkor 

is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el.” /Köznevelési Törvény. 71.§ (2)./   

Egy – egy adott nevelési – oktatási intézmény vezetőjének a belső ellenőrzési terve alapján 

kell órákat, foglalkozásokat látogatnia. Ezeken megnézheti az alkalmazott pedagógiai 

módszereket, a tanulók együttműködését a tanárral, a magyarázatot, a motivációt, a nevelé-

si lehetőségek kiaknázását, stb. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az igazgató egy sze-

mélyben mindenről nem tud érdemi véleményt kialakítani.  

Ilyenkor kérheti az adott munkaközösség vezetőjének a segítségét oly módon, hogy együtt 

mennek órát látogatni, vagy a munkaközösség-vezető ellenőrzi a kollégát és beszámol a 

tapasztalatokról, értékeli a látottakat. 

Nagyon fontos, hogy a munkaközösség – vezető önállóan is látogasson tanítási órákat, se-

gítse és ismerje meg a pedagógusok munkáját, tudjon a látottakról véleményt alkotni. 

Hívja fel a figyelmet az esetlegesen előforduló hibákra, vagy a nem megfelelő módszerek 

alkalmazására. Fontos, hogy a segítő szándék nyilvánuljon meg a részéről, ezt érzékelje a 

másik fél: a pedagógus. Az is fontos, hogy a munkaközösség - vezető munkája példamuta-

tó legyen, mert akkor elfogadja a véleményét a kollégája, a munkaközösség tagja. Figye-

lembe kell venni, hogy minden pedagógus önálló egyéniség, egyik osztály sem hasonlít a 

másikra, a tanulók is külön egyéniségek, különböző a hozzáállásuk az egyes tantárgyak-

hoz, ill. az egyes pedagógusokhoz. 

Készítsen vázlatot a látott óráról, jegyzeteljen közben, kísérje figyelemmel a tanu-

lók és a pedagógus munkáját.  

Az óramegbeszélésen először emelje ki a látottak értékét, pozitívumait, ha esetleg felme-

rült valamilyen probléma, arra fokozatosan, a jobbító szándékot mutatva térjen rá, érzékel-

tesse a problémát, indokolja a véleményét, tegyen javaslatot.  

Óraelemzése legyen korrekt, útmutató jellegű, javító szándékú. 
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Tanóra-elemzési szempontok  

 Az óra tartalmának elemzése 

o     A házi feladatok ellenőrzése 

- figyelmet kell fordítani az alkalmazott módszerekre, a célszerűség-

re, az időtartamra; 

- az eredmények értékelésének, azok visszajelzésének, a típushibák 

kiszűrésének meg kell jelennie a tanítási órán. A korrekciókat 

egyénenként és csoportosan is meg kell valósítani. 

o A tanulók felkészülésének ellenőrzése: 

- a módszert, változatosságot, rendszerességet kell vizsgálni: hogyan, 

az órán belül mikor történt az értékelés, az érdemjegy kiosztása, erre 

mennyi időt fordítottak. 

Megjegyzés: Amennyiben nem érdemjeggyel értékeljük a tanulók felkészülését, akkor is 

fogalmazzunk meg rövid véleményt, értékelést, amely támpontot jelenthet a további fej-

lesztő munkához. Adhatunk a többi osztálytársnak is szempontot az értékeléshez, ez erősíti 

a társ megfigyelését, érdekeltté és motiválttá teszi a többieket arra, hogy odafigyeljenek 

egymásra, egymás munkájára, ill. a másik tanuló által nyújtott teljesítményre. 

 A folyamatos ismétlés vizsgálata: 

o látható – e a célja, feladata, a régi tananyagot megerősítő, de az új anyagot 

előkészítő tantervi minimumot gyakorló feladatok sora? 

o milyen módszerek jelennek meg a tanórákon: 

o szóbeli 

o írásbeli 

o kollektív 

o önálló 

o milyen tartalmú, mennyiségű és időtartamú a folyamatos ismétlés? 

Megjegyzés: A folyamatos ismétlés szinte nélkülözhetetlen eleme egy – egy tanórának, 

hiszen az új tananyag a régebbi ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Másrészt fel 

kell eleveníteni a bevésés eredményessége érdekében is a korábban megtanítottakat. 

 Az új anyag feldolgozása 

o Megtörténik – e a problémafelvetés, a motiváció, milyen ezeknek a haté-

konysága? 

o Meggyőző – e a nevelő szakmai tudása, hozzáértése? 

o Hogyan érvényesül a pedagógus egyénisége a feladatok összeállításánál? 
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o Érvényesül – e a fokozatosság elve? 

o Figyelembe veszi – e a pedagógus az életkori sajátosságokat? 

o Elegendő volt – e az anyaggyűjtés a megértéshez? 

o Történt – e megfelelő szintű tanulói vagy tanári szemléltetés? 

o Volt – e tanári magyarázat? 

o Mennyi időt fordított a pedagógus a magyarázatra? (nem lett – e arányta-

lan emiatt az óra felépítése?) 

o Mennyi időt fordított a pedagógus a gyakoroltatásra, a begyakorlásra?  

o Megszülettek – e a megfelelő következtetések az új anyaggal kapcsolat-

ban? 

o Adott – e a nevelő megfigyelési szempontokat? 

o Vázlatot, esetleg feljegyzést vagy jegyzetet készített – e az osztály? 

o A tanóra végén összefoglalták – e röviden ismét a lényeget, a legfonto-

sabb tudnivalókat? 

o Vizsgálták – e az összefüggéseket? 

o Milyen az összefüggések vizsgálatának eredményessége? 

o Volt – e példa a tantárgyközi kapcsolatra? 

o Milyen módszereket alkalmazott a pedagógus? Változatosak, figyelemfel-

keltőek voltak-e ezek a módszerek? 

o Milyen munkaformák alkalmazására láthattunk példát?  

o Milyen volt a tanulók együttműködése? 

Megjegyzés: Nagyon fontos a pedagógus részéről az óra arányainak megtervezése. Ne fe-

lejtsük el, hogy sem általános, sem középiskolában nem szabad egész órán mesélni, vagy 

magyarázni. A tanulók munkáltatása, munkára nevelése kiemelt fontosságú feladat. Ter-

mészetesen érdekességeket, újdonságokat szóvá lehet tenni a figyelem felkeltése érdeké-

ben. 

 A tanulói és tanórai foglalkozás eszközei, eredményessége: 

o Milyen az önálló tanulói tevékenység és a foglalkozás célszerűsége? 

o Milyen a fentiek aránya, hatékonysága? 

o Elvégezték – e a lehetséges becsléseket? 

o Milyen munkaeszközöket használtak (munkafüzet, feladatlap, térkép, di-

gitális tábla, stb.)? 

o Volt – e differenciált munka, milyen volt annak eredményessége, haté-

konysága? 
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o Használtak – e tankönyvön kívüli szakirodalmat? 

o Érvényesült –e a tantárgyi koncentráció és a komplexitás? 

o Megjelent – e a tanórán a tantervi minimum? 

o Érvényesült – e a tantárgyak közötti koordináció? 

o Hogyan történt az óra anyagának megerősítése, rögzítése, a bevésés fo-

lyamata, a begyakorlása? 

o Beszéltek – e a tanultak gyakorlati alkalmazásáról, aktualitásáról? 

o Megfelelően le voltak-e terhelve az óra folyamán a tanulók? 

Megjegyzés: Fontos, hogy a pedagógus is és a tanulók is érezzék azt, hogy a tanóra ered-

ményes volt, elérte célját. Ezért azokat a módszereket kell megválasztani – figyelembe 

véve az adott osztály képességeit – amelyek leginkább eredményre vezetnek. Cél, hogy az 

óra érdekes legyen és színes, változatos módszerekkel dolgozzanak a tanulók, sajátítsák el 

a kellő ismereteket. 

 A feladatok ellenőrzése, önellenőrzése 

o megtörtént – e a feladatok ellenőrzése, ill. az önellenőrzés? 

o milyen a házi feladatok mennyisége, minősége? 

o az óra nevelési lehetőségeit jól hasznosították – e? 

 A tanulók értékelése 

o Mikor történt (tanóra közben, óra végén)? 

o Milyen módon történt (serkentő, elmarasztaló, közömbös módon, érdem-

jeggyel, szöveges értékeléssel)? 

 Eredmények, következtetések, javaslatok 

o Elérte-e a tanóra hatékonysága a célját? 

o Megfelelő volt – e a nevelési hatása? 

o Mennyiben fejlesztette a tanulók képességeit, kompetenciáit? 

o Milyen változtatások javasolhatók az óra tartalmában, felépítésében, mód-

szerében, a szemléltetésben, a közös és az önálló munkában? 

 A tanítási folyamat elemzése a tanórán 

 Általános megfigyelési szempontok 

o A tanóra főbb jellemzői: célja, szakmai tartalma, a tanári munka szakmai 

és nevelési hatékonysága 

o Az óravezetés stílusa (tanár – diák kapcsolat) 

o A tanulók fegyelme, cselekvő részvétele 



 

 

 185  

o Korszerű eszközök, módszerek alkalmazása 

o Az egyénre szabott fejlesztés hogyan valósult meg? 

 A folyamatok megismerése a tanítási órán 

o Szerepel – e célkitűzés, téma megjelenés az óra elején? 

o Az óra végén visszatértek – e a célkitűzésre? 

o Az előkészítést hogyan oldotta meg a pedagógus (közléssel, problémafel-

vetéssel, az ismeretek feldolgozásával, a feldolgozás módjával, eszközök, 

módszerek felhasználásával)? 

o A logikai műveletek sorrendje, a definíciók megfogalmazása, rögzítések 

alkalmazása, gyakorisága megtörtént – e? 

o Szerepel – e az új anyag, illeszkedik – e a tanult anyag a korábban tanított 

rendszerbe? 

o Látható – e az új ismeretek hasznossága? 

o A megismerési folyamat színvonala megfelelő volt – e a tanulók számára? 

 Motiváció a tanítási órán és ennek hatása a tanulói aktivitásban: 

o Tapasztalható – e a tanulók részvétele az órai munkában, a problémafelve-

tés megfogalmazásában, az érzelmi kapcsolat kialakításában? 

o A tevékenységek megfigyelése / megfigyeltetése kísérlettel, önálló fela-

dattal jelenik – e meg? 

o Jelentkeznek – e a tanulók önálló ötletekkel, elmondják – e a véleményü-

ket? 

o Hogyan történik a tanulók aktivizálása (biztatással, felszólítással, ösztön-

zéssel, segítségnyújtással, egyéb módon)? 

 Tanár – diák viszony 

o Megfelelő – e a kapcsolatteremtés (a tanulók megszólítása, az osztály 

megszólítása)? 

o A tanári beszéd hangneme, a pedagógus stílusa (közvetlen, merev, tartóz-

kodó, gúnyos, kimért, meleg, barátságos). 

o A beszéd dinamikája, tempója (lassú, gyors, élénk, változó, egyenletes). 

o A pedagógus mozgása (helyhez kötött, mozgékony, harmonikus, zavaró). 

o Biztosított – e a fegyelem (észrevételezés, figyelem, büntetés, munkálta-

tás)? 

o Megfelelő – e a tanár – diák együttműködése  az óra menetében? 
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o Az óra hangulata (komoly, derűs, egyhangú, változatos, nyugodt, feszült, 

oldott, merev). 

o A pedagógus vezetési stílusa az órán (automatikus, demokratikus). 

 Ellenőrzés – értékelés a tanítási órán 

o Megértették – e az ismereteket, azok szilárdak – e, meddig jutott el a jár-

tasságok, készségek szintje? 

o A tanuló beszédkészsége, gondolkodási készsége nyomon követhető – e? 

o Az ellenőrzés módjai és módszerei közül melyik jelent meg szóban (be-

szélgetés, összefüggő felelet szóban vagy írásban, feladatmegoldás, gya-

korlás, dolgozat)? 

o A tanuló feleletének megítélése (felmondta a leckét, de nem értelemszerű-

en, értelmesen elmondta a tanultakat, a kérdésekre válaszolt, igényelt – e 

gondolkodást a kérdés, kifejthette a véleményét). 

o Az értékelés minősége (elmarasztaló, ösztönző, közömbös, körültekintő, 

objektív, szubjektív). 

o Az értékelés tartalma a felelet tartalmára, formájára, vagy mindkettőre 

vonatkozik – e? 

o A tanuló az igyekezetére, az órai munkájára kapott – e elismerést vagy 

elmarasztalást? 

o Az értékelés jellege, tartalma, terjedelme (1-2 mondat vagy több mondat, 

általánosságot tartalmaz – e, egyénre szabott – e, osztályra vonatkoztatha-

tó, csak pozitív vagy csak negatív vonásokat, vagy mindkettőt tartalmaz-

za). 

 Számonkérés   

o A felszólítás stílusa (szenvtelen vagy érdeklődő – e). 

o Tartalma (általános, konkrét fogalmazású, vagy előzetes indoklású – e). 

o A pedagógus magatartása a felelés alatt. 

o Segíti – e a tanulót (szóval, viselkedéssel, érdeklődés nélkül hallgat vagy 

esetleg mással foglalkozik)? 

o A tanuló hibázása esetében hogyan történik a korrigálás (azonnal a peda-

gógus javít, a tanulók javítanak, vagy lehetőséget kap a felelő a javításra)? 

o A felelet végén csak a pedagógus értékel vagy az osztálytársak is meg-

adott szempontok alapján? 

o A felelet elbírálásánál milyen az osztályozás (túl szigorú, reális, enyhe)? 
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o Az elbírálás stílusa (határozott, határozatlan). 

o Az értékelés tartalma mire vonatkozik, milyen a terjedelme, a tanár stílu-

sa. 

 Célkitűzés 

o Megléte (van, nincs) 

o Tartalma (általános, konkrét, problémafelvető) 

o Jellege érdeklődést felkeltő, közömbös 

 Az új anyag feldolgozása 

o Az anyag tartalma, nevelési lehetőségek felhasználása (tervszerű, alka-

lomszerű). 

o Módja (pártos, szenvtelen). 

o Megtörténik – e a tényközlés? 

o A feldolgozás tartalma (a tankönyvvel megegyező, máshonnan származó). 

o A feldolgozás módja (tényközlés, lelkes, az érthetőségre törekszik, vagy 

nem törekszik). 

o A feldolgozás hatása (a tanulók figyelmesen követik, közömbösek, mással 

foglalkoznak). 

 A pedagógus tevékenysége a motiváció terén 

o A pedagógus törekszik –e  az érdeklődés felkeltésére a tananyag tartalmá-

val, az előadás módjával, egyéb eszközökkel? 

o A pedagógus nem törekszik az érdeklődés felkeltésére. 

o A tanulók aktivizálása (a pedagógus tesz rá kísérletet, közvetett vagy köz-

vetlen úton, érdeklődéssel, szervezéssel, a pedagógus kísérlete eredmé-

nyes / eredménytelen). 

o A tanulók hozzászólásaira a nevelő reakciója (dicséret, javítás, elutasítás, 

tudomásulvétel). 

 Az ismeretek megszilárdítása, gyakorlati alkalmazása 

o Az ismeretek megszilárdítása, annak időbeni ráfordítása. 

o A tanulói megértés ellenőrzése. 

o Az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

o A tanulók részvétele, érdeklődése a tanórán. 

o A feladatmegoldás tanári módszerei. 

o A feladatok kiadása a tanár részéről. 
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 A házi feladat kiadása, a tanóra befejezése 

o a feladat kiadásának jellege, 

o a feladatadás, 

o módja. 

Megjegyzés: Csak olyan házi feladatot adjunk fel a tanulóknak, amelyről meggyőződésünk, 

hogy meg is tudja oldani önállóan. Lehetőség szerint differenciáljunk! Célszerű figyelembe 

venni azt a tényt is, hogy a feladatok otthoni megoldása ne vegyen igénybe túl sok időt. 

Az óra egészére vonatkozó megfigyelések mind az intézményvezető, mind a munkaközös-

ség – vezető részéről: 

 Az óra menete, tempója, 

 A tanóra hangulata, 

 Szemléltetés, 

 A pedagógus irányító szerepe, 

 A pedagógus stílusa, 

 Órai fegyelem, 

 A tanár – tanulók kapcsolata, 

 A tanár kapcsolata az osztállyal. 

Megjegyzések: Amennyiben külső vendég (intézményvezető, helyettes, munkaközösség – 

vezető, kolléga (kollégák), szülő(k) (nyílt napon), szaktanácsadó, szakértő tiszteli meg a 

látogatásával az órát, tartsunk ugyanolyan órát, mint amilyet általában szoktunk tartani. Ne 

változtassunk a korábbi bevált módszereken. 

Az ilyen jellegű órákra a kollégák általában sokkal nagyobb volumenű tananyag be-

fogadásában gondolkodnak, többet terveznek a 45 percre, azt nem tudják befejezni. Na-

gyon nehéz megtervezni a tananyagot, a feladatok mennyiségét, a tanulók munkatempóját, 

teljesítőképességét. Ugyanakkor azonban elmondható, hogy amennyiben a pedagógus jól 

ismeri az osztály és a tanulók képességét, akkor tudni fogja, mennyiségileg és minőségileg 

mit és hogyan tervezzen. 

Komoly problémát okoz sok pedagógusnak a tananyag tervezésénél a tananyag éves 

lebontású mennyisége, ill. az adott tankönyvek terjedelme.  

 Követelmények vannak érvényben (új NAT, helyi tanterv, kerettantervek), 

amelyeket egy – egy tantárgyból a tanév végére teljesíteni kell; 

 Képességeket, készségeket, jártasságokat kell kialakítani; 

 Meg kell tanítani a tanulókat az önálló tanulás technikáira; 
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 A tankönyvből nem mindent kell megtanítani, abból válogatni kell, a nagyobb 

terjedelem és választék a differenciált oktatást szeretné szolgálni; 

 Készüljünk fel minden tanórára, hiszen még ha párhuzamos osztályokban is ta-

nít valaki, a két osztály nem egyforma; 

 Amennyiben valamelyik témakörnél lemaradást tapasztalunk, addig ne menjünk 

tovább, míg az adott anyagot meg nem szilárdítottuk, mert egyébként halmozó-

dik a hátrány és a hiányosság, arra pedig a következő, nehezebb tananyagot 

nem lehet ráépíteni; 

 Tervezzük meg tudatosan a pedagógiai munkánkat, lássuk annak a kezdetét és a 

végét; 

 A pedagógiai munka önellenőrző tevékenységét jelzi, ha látjuk, hogy 4 év alatt 

honnan hová juttattuk el a tanulókat; 

 Éljünk a differenciálás alkalmazásával; 

 Vegyünk részt továbbképzéseken, bővítsük ismereteinket, a módszertani kultú-

ra fejlesztése érdekében; 

 Domináljon munkánkban az egymástól való tanulás; 

 Vegyünk részt minél több, más kolléga által tartott órán, hiszen ez segíti egy-

más munkájának jobb megismerését, és segíti a tapasztalatszerzést, a jó mód-

szerek átvételét. 

Napjainkban komoly problémát jelent a tanulók fegyelmezetlensége, érdektelensége. 

Ennek társadalmi okai vannak és ezeken a problémákon közös összefogással lehet segíteni. 

Szükséges a szülői házzal történő együttműködés, valamint az oktató-nevelő munkát segí-

tők (pl. iskolapszichológus) segítő támogatása. 

Alkalmazandó módszerek  

 az apróbb lépésekben történő tanítás,  

 a begyakoroltatás,  

 a folyamatos ismétlés,  

 az órán tanítandó tananyag elsajátíttatása.  

A fenti esetekben a tananyagot nagyon meg kell szűrni, és ki kell válogatni belőle a to-

vábbhaladáshoz szükséges minimumot. 

A minden tanév végén elvégzett OH és egyéb mérések azt az eredményt mutatják, 

hogy visszaesés mutatkozik az utóbbi időszakban a szövegértő olvasás, a matematika terü-
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letén. Minden év februárjában minden iskola és fenntartó megkapja a mérések eredményét, 

azt is megállapíthatja, milyen helyet foglal el az ország, a régió, a megye iskolái között.  

Az eredményességet / esetleges eredménytelenséget tudomásul kell venni, az oko-

kat célszerű megvizsgálni, nemcsak az intézményvezetésnek, hanem munkaközösségi szin-

ten is; sőt intézményi szinten egyénre szabott fejlesztési tervet is kell készíteni.  

 Amennyiben az iskola eredményei nem javulnak, akkor célszerű az iskola mérési 

felelősén kívül olyan külső szakemberekhez fordulni (szaktanácsadók, szakértők), akik 

hatékony segítséget tudnak nyújtani az iskoláknak a mérési eredmények elemzéséhez, a 

további munka fejlesztéséhez, a hiányterületek pótlásához, valamint a hibák javításához 

javaslatokat tudnak tenni.  

 

 

6. A szakmai munkaközösség tagjainak feladatai 

 

A munkaközösség tagjai az adott szakmai csoport tanárai, akik team-munkában se-

gítik a munkaközösség vezetőjét, az iskolavezetés tagjait a tanévre tervezett éves oktató-

nevelő munka tervszerű megvalósításában. 

A munkaközösség – vezetők összefogják az érintett tanítókat, tanárokat és évente 4-

5 alkalommal szakmai foglalkozásokat tartanak, amelyek célja a közös, további fejlesztő-

munka meghatározása, illetve egy-egy aktuális téma megvitatása, a belső továbbképzés 

megvalósítása, tanfolyamokon vagy más oktatással kapcsolatos rendezvényen hallottak 

átadása.  

Fontos, hogy a munkaközösségek között biztosítva legyen az együttműködés, vo-

natkozik ez különösen az alsó és felső tagozatos munkaközösségekre annak érdekében, 

hogy az átmenetet megkönnyítsük a tanulók számára.  

Célszerű ezért az alsós és felsős munkaközösségi foglalkozásokra egy-egy pedagó-

gust, vagy a munkaközösség – vezetőt meghívni a közös gondolkodás, az együttműködés 

érdekében. Mindez az esetleges bemutató órákra, foglalkozásokra is vonatkozik.  

Ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hol tartanak a tanulók az egyes évfolyamokon és hová akar-

juk őket eljuttatni, elengedhetetlenül szükséges egymás munkájának a megismerése, bele-

értve esetleg a gyakornoki évet töltő kezdő kollégát is, valamint az egymás közötti tapasz-

talatcsere. 
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A szakmai munkaközösségek éves tervezőmunkájának alapja a nevelőtestület által 

jóváhagyott éves munkaterv. 

A tanévnyitó munkaközösségi értekezleten célszerű közösen megvitatniuk az adott 

nevelési-oktatási év feladatait, azok megvalósításának lehetőségeit, valamint azt, hogy mit 

tudnak a munkaközösségi tagok egyénileg is felvállalni (pl. mérőlapok összeállítása, bemu-

tató órák és foglalkozások tartása, előadások, korreferátumok, egyéni kutatómunka, új 

szakirodalom ismertetése, egymás óráinak látogatása, stb.). 

A munkaközösségi tagok és a munkaközösség-vezető feladatainak összhangban kell állniuk 

egymással.  

Minden munkaközösségi tagnak, a tantestület tagjának kiemelt célja  

 a saját szakmai munkájának legjobb tudása szerinti, magas szintű elvégzése, ta-

nítványai tanulásirányítása, nevelése;  

 aktív részvétel a tantestület munkájában; 

 az intézmény korszerű és szakszerű működésének elősegítése; 

 a pedagógiai programban foglaltak és elfogadottak, a fenntartó által jóváhagyot-

tak megvalósítása; 

 a pártatlanság, az esélyegyenlőség biztosítása; 

 erény a kompromisszum, a segítségnyújtás, a megbízhatóság, az együttműködés 

mind a belső, mind a külső partnerekkel; 

 maximális teljesítmény nyújtása, a saját tudásának, tapasztalatának átadása;  

 ismerje és azonosuljon az intézmény kiemelt céljaival, feladataival, legyen ré-

szese és működjön közre azok megvalósításában! 

A szakmai munkaközösség tagjainak részletes feladatai, mint követelmény-  

rendszer : 

 törekedjenek a színvonalas oktató-nevelő munkára; 

 fordítsanak fokozott figyelmet a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra; 

 vállalkozzanak bemutató órák (foglalkozások) megtartására; 

 kellő szakirodalom segítségével tartsanak előadásokat egy-egy adott aktuális 

témáról a munkaközösségi foglalkozásokon; 

 vegyenek részt egy-egy óvodai, ill. iskolai ünnepség szervezésében, lebonyolí-

tásában; 
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 állítsanak össze belső tudásszint-méréseket, elemezzék azokat, tárják fel a hiá-

nyosságokat, tervezzék meg a további fejlesztési feladatokat, lehetőleg egyénre 

szabottan; 

 tervezzék meg a tanulók egyéni képességfejlesztését, alkalmazzák a differenci-

ált munkáltatást, esetleg az új módszereket; 

 lehetőség szerint vegyenek részt egymás óráin, foglalkozásain tapasztalatcsere 

céljából! 

Beszéljék meg és értékeljék a látottakat 

 a szakmai továbbképzéseken hallottakat adják át egymásnak; 

 nyújtsanak segítséget a szakmai pályázatok megírásához, vállalkozzanak egyé-

nileg is pályázatok elkészítésére; 

 kísérjék figyelemmel az új tankönyveket, taneszközöket, oktatási segédanya-

gokat azzal a céllal, hogy egy-egy intézményi munkaközösség egységes tan-

könyvcsalád alapján végezze az oktató-nevelő munkát; 

 kísérjék figyelemmel az új taneszközöket, készüljenek fel azok használatára; 

 tegyenek javaslatokat a munkaközösség kiemelt feladataira az éves munkaterv 

alapján; 

 működjenek együtt a többi munkaközösséggel, kísérjék figyelemmel azok 

munkáját; 

 kísérjék figyelemmel a gyakornok (gyakornokok) munkáját, segítsék azt szak-

tudásukkal, hozzáértésükkel; 

 vegyenek részt rendszeresen és aktívan a munkaközösségi foglalkozásokon; 

 javaslataikkal, szakmai hozzáértésükkel segítsék a munkaközösség-vezető, va-

lamint az iskolavezetés munkáját; 

 legyenek kellően felkészültek, biztosítsák saját önképzésüket, amely hasznos 

lehet a mindennapi oktató – nevelő munkájuk során; 

 végezzenek önellenőrzést saját munkájukkal kapcsolatban; 

 a teljesítményértékelésük megbeszélésén legyenek aktív részesei a beszélge-

tésnek, vizsgálják reálisan felül a végzett munkájukat abból a szempontból is, 

mit lehet azon változtatni annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen; 

 vegyenek részt szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, hasznosítsák min-

dennapi munkáikban az ott szerezett ismereteket; 
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 kövessék figyelemmel az oktatáspolitikai változásokat, a korszerű technikát, az 

új taneszközöket; 

 ismerjék meg jól tanítványaikat, környezetüket, hallgassa meg problémáikat, 

legyenek együttműködők. 

„A munkaközösség létrehozásakor a legfontosabb feladat annak tisztázása, hogy mindenki 

kaphat a másiktól valamit, ami hasznos, s mindenki adhat a másiknak valami hasznosat. Ha 

ebben a felvetésben összhang alakul ki, akkor lehet kezdeni a munkát. A legfontosabb té-

nyező, hogy ha szakmai egység van a munkaközösségen belül, a tanítás is egységes lesz 

tartalmi szempontból, s bármely tanár is lép be az órára, biztos és magas színvonalon fog 

teljesíteni. 

Természetesen a munkaközösség-vezető óráit is kell látogatni, hiszen csak úgy mondhat 

társairól hiteles véleményt, ha a maga tanári rátermettségét bizonyítani tudja a kollégái 

előtt.”  

Vegyen részt szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, hasznosítsa mindennapi 

munkájában az ott szerezett ismereteket. Kövesse figyelemmel az oktatáspolitikai változá-

sokat, a korszerű technikát, az új taneszközöket, ismerje meg jól tanítványait, környezetü-

ket, hallgassa meg problémáikat, legyen együttműködő! 

 

 

7. A szakmai munkaközösségi foglalkozások rendje 

 

A munkaközösségi foglalkozások ideje, témája, lebonyolítása 

Összhangban az intézményi munkatervvel, valamint az éves munkatervvel, évente 

négy-öt alkalommal célszerű munkaközösségi foglalkozást tartani. 

Ezeket a foglalkozásokat –amennyiben belső továbbképzés jellegűek- tanítás után érdemes 

megtartani. Ugyanolyan jól kell ezeket megszervezni, mint az intézményi értekezleteket, 

tehát előre fel kell készülni rájuk. A szervezés és a lebonyolítás egyaránt a munkaközös-

ség-vezető dolga és felelőssége. 

Egy alsós munkaközösségi foglalkozásra, amelynek keretében bemutató órára is sor kerül, 

hívják meg az adott terület felsős munkaközösségének tagjait is. Egy-egy tantestületen 
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belül nagyon fontos egymás munkájának megismerése, megismertetése, hiszen így újabb 

és újabb tapasztalatszerzésre és módszertani megújulásra nyílik lehetőség. 

A lebonyolításban fontos szerepet kap a körültekintő tervezés és szervezés. 

A munkaközösségi foglalkozás forgatókönyvét tervezze meg a munkaközösség-vezető. 

Gondolja végig, egyeztesse az iskolavezetéssel, hogy szükséges-e külső előadó meghívása, 

fejleszti-e az adott előadás a kollégák pedagógiai kultúráját. 

 A munkaközösségi foglalkozások ideje  

Érdemes végiggondolni, hogy mennyi ideig tartson a belső továbbképzés, a 

munkaközösségi foglalkozás, melyet nem célszerű elhúzni, mivel a hosszabb 

tanácskozás nem biztos, hogy kellő hatékonysággal bír. 

A hatékonyság, az eredményesség és a racionalitás követelménye alapján fon-

tos, hogy ne tervezzük túl hosszúra az ilyen jellegű foglalkozásokat, és az eset-

leges vita ne nyúljon túl hosszúra. 

 A munkaközösségi foglalkozások témája 

Az adott témákat az éves munkaterv határozza meg, ahhoz kell igazodni. 

 Konzultáció  

A szakmai munkaközösség tagjai egy-egy munkaközösségi értekezleten az 

adott témához kapcsolódva, elmondhatják az iskolai szintű tapasztalataikat, 

problémáikat, esetleg megtekinthetnek ebben a témában egy bemutatóórát, ezt 

megvitatják. Közös nevező kialakítása végén a munkaközösség-vezető javasla-

tot tesz a további teendőkre. 

 Bemutatóórák  

A munkaközösségi foglalkozások nagy hányadához bemutatóóra kapcsolódik,  

ahol a tantestületen belül egymás munkájának megismerésére, meg-

ismertetésére, új tapasztalatszerzésre,  módszertani megújulásra és szakmai is-

meretek bővítésére nyílik lehetőség. Például egy alsó tagozatos munkaközössé-

gi foglalkozásra, amelynek keretében bemutatóórára is sor kerül, célszerű meg-

hívni az adott terület felső tagozatos munkaközösségének tagjait is.  

A bemutatóórát nemcsak a munkaközösség-vezető tarthatja, hanem egy-egy 

vállalkozó szellemű pedagógus, vagy kezdő pedagógus is. Érdemes korreferá-

tum tartására felkérni más kollégát, akinek javasolhatjuk a szakirodalom átta-

nulmányozását az adott témakörben.  
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A munkaközösségi foglalkozásokhoz kapcsolódó bemutatóórát egy tanítás nél-

küli munkanapon délelőtt érdemes megtartani, hiszen a diákok a 6-7. órában 

már túlterheltek, fáradtak, így nem biztos, hogy a megfelelő hatékonyság elér-

hető. 

A bemutató órák után meg kell vitatni az adott módszerek szükségességét, ha-

tékonyságát, az osztály szintjét és befogadó képességét. Ehhez meghívhatunk 

külső szaktanácsadót vagy szakértőt, aki segítséget nyújthat a téma megvitatá-

sánál, s így elősegítheti a nevelői módszertani kultúra fejlesztését. 

A bemutató foglalkozások nagy előnye (a tapasztalatszerzésen és az egymástól 

tanuláson kívül), hogy a tanulók is hozzászoknak ahhoz, hogy vendégek, külső 

személyek, kollégák jönnek a tanórára, érdeklődnek a haladásuk, és a tanulásuk 

felől, tehát megszokhatják a „közönséget”. 

 A munkaközösségi foglalkozások rendje, rendszere, funkciója 

Már korábban volt szó arról, évente hány alkalommal tartsanak a munkaközös-

ségek foglalkozásokat. Ezek csak akkor kerüljenek sorra, ha valóban aktuális 

témákat tartalmaznak. Funkciójuk: belső továbbképzés. Rendjük: minden mun-

kaközösségi tag részvétele szükséges. Vezeti a munkaközösség vezetője. Meg-

hívottak: az iskolavezetés tagjai.  

 A munkaközösségi foglalkozások rendje, rendszere  

Általában évente 4-5 alkalommal, de nem kizárt, ha havonta tart szakmai meg-

beszélést 1-1 munkaközösség. Amikor valamelyik munkaközösségi tag kezde-

ményezi a munkaközösség összehívását és jelzi ezt a munkaközösség-vezető fe-

lé, akkor mindenképp célszerű foglalkozást tartani és meghallgatni a kezdemé-

nyező fél esetlegesen felmerülő problémáját.  

A rendszeresség tehát függ az előzetesen összeállított munkatervtől, és függ az 

adott feladatok egyeztetésétől, megoldásától is. Rendszerességét nem írja elő 

törvényi rendelkezés, annak megállapítása az előzetesen elkészített és jóváha-

gyott munkaterv szerint működik, ill. esetlegesen felmerülő, minden tagot érin-

tő esetben összehívható a munkaközösség.  

A foglalkozásokra célszerű meghívni az igazgatót, vagy az iskolavezetés tagja-

it, tájékoztatni kell őket az adott foglalkozás témájáról, annak aktualitásáról, 

stb. Természetesen az iskolavezetés tagjai aktívan és konstruktívan vesznek 

részt a foglalkozásokon. 

 A munkaközösségi foglalkozások funkciója  
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Tanév elején –a tanévnyitó értekezleten- az intézményvezető ismerteti a tanév 

kiemelt feladatait, az elkészített éves munkatervet, amelyet a nevelőtestület jó-

váhagy. 

Ezzel összhangban kell elkészíteniük a munkaközösségeknek a saját működé-

sükre, belső továbbképzéseikre vonatkozó éves munkatervüket, amelyet a mun-

kaközösség az első tanév eleji munkaközösségi foglalkozáson elfogad, jóvá-

hagy, majd annak megfelelően tervezi és végzi éves munkáját. 

A munkaközösségi foglalkozásoknak több funkciója és feladata is van.  

o az iskolavezetés szakmai munkájának segítése a tervezés és a kivitelezés 

szintjén, 

o a kollégák szakmai munkájának megvalósításához segítség nyújtása, 

o az új technikai eszközök, segédanyagok, szakirodalom ismertetése, 

o új módszerek bemutatása, 

o a munkatervben meghatározott és elfogadott feladatok megvalósításáról 

szóló beszámoló, 

o a felmerülő problémák megvitatása, 

o a tanulás tanításának módszerei, 

o a munkaközösségi tagok módszertani kultúrájának fejlesztése, 

o a szakmai együttműködés erősítése, 

o a gyakornok munkájának segítése, értékelése, 

o a kollégák munkájának segítése, értékelése, 

o stb. 

 

 

8. A szakmai munkaközösségek felkészülése a külső ellenőrzésre 

 

Törvényi hivatkozás 

A Köznevelési Törvény (Knt.) tartalmazza az országos pedagógiai-szakmai elle-

nőrzés általános célját, valamint az ellenőrzés lefolytatásának szabályait.  

Eszerint a pedagógus és az intézmény ellenőrzése általános pedagógiai szempontok alapján 

történik.  

A külső ellenőrzés célja az ellenőrzött pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése, 

módszere a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pe-
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dagógus mindennapi oktató-nevelő munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumen-

tumainak vizsgálata, valamint interjú felvétele. 

A külső ellenőrzést szakértő(k) végzi(k), egy nap alatt 4 pedagógus 1-1 tanítási óráját, fog-

lalkozását látogatja meg. 

A pedagógust látogató két szakértő a látogatás után a pedagógusról értékelőlapot készít, 

amelynek tartalmáról egyeztetést folytat, majd azt a pedagógussal aláíratja.  

 A munkaközösségek felkészülése a külső ellenőrzésre 

Ahhoz, hogy a munkaközösségek tagjai kellően felkészültek legyenek a külső 

ellenőrzésre, az egész tanév során szükséges az együttműködés, az együttgon-

dolkodás, az oktató-nevelő munka tervszerű és tudatos végrehajtása, a tanórák 

látogatása, azok szakszerű elemzése, a rendelkezésre álló dokumentumok felül-

vizsgálata. 

A korszerű oktató-nevelő munka végzéséhez elengedhetetlenül szükséges a 

tanórák szakszerű megtartása. Ahhoz, hogy a külső szakértői ellenőrzés ered-

ményes legyen minden kolléga számára, erre fel kell készülni. Tapasztalatokat 

kell szerezni egymástól, segítséget kell kérni a munkaközösség-vezetőtől és fo-

lyamatosan látogatni kell a tanórákat, azokról segítő, de mégis kritikus véle-

ményt kell alkotni. A tanórák elemzéséhez ajánljuk a mellékletben szereplő 

óraelemzési szempontsort, amely természetesen nem kötelező érvényű. 

Az adott szakmai munkaközösségnek időnként felül kell vizsgálnia saját mun-

káját a munkaközösség-vezető irányítása mellett. Szükséges a minőségbiztosí-

tás és a minőségfejlesztés jegyében önellenőrzést végezni, főként tanév végén, 

vagy az új tanév elején, amikor összegezni kell a munkatervben meghatározott 

és elvégzett feladatokat, számot kell adni azok megvalósulásáról, eredményes-

ségéről az iskolavezetésnek és a nevelőtestületnek. 

Az vezet eredményre, ha a tanévzáró értekezleten a munkaközösségek vezetői 

beszámolnak a végzett munkáról, annak eredményességéről, az esetleg meg 

nem valósított feladatokról, a problémákról, felülvizsgálják saját szerepüket, 

munkavégzésüket. Természetesen a végzett munka összegzését meg kell vitatni 

a munkaközösségi tagokkal.    
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9. Az intézményi éves munkaterv és a szakmai munkaközösségi  

      foglalkozások összhangja 

 

A köznevelési intézmények tanév elején elkészítik az éves munkatervüket, amelyet 

a nevelőtestület jóváhagy. Az abban kitűzött főbb célokra és feladatokra kell építeniük a 

munkaközösségeknek a saját munkatervüket. 

 

 

10. Összegzés 

 

A szakmai munkaközösségek hatásköre és feladatai 

A köznevelési törvény rendelkezései alapján a köznevelési intézmények pedagógu-

sai szakmai munkaközösségeket hoznak létre (5 főtől maximum 10 munkaközösség jöhet 

létre). A munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési – 

oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, elle-

nőrzéséhez. 

A szakmai munkaközösség  

Az azonos (vagy hasonló műveltségterületű) tantárgyat tanító tanárok közössége, 

amelynek élén egy olyan kolléga áll, akinek megbízatásával, rátermettsége és szervező 

készsége miatt egyetértenek a csoport tagjai. 

A munkaközösség vezetőjét az intézményvezető bízza meg 5 évre a szakmai munkaközös-

ség javaslata alapján.  

A szakmai munkaközösség dönt saját működési rendjéről és éves munkaterv szerinti mun-

kaprogramjáról. 

Döntési jogkör illeti meg az alábbi területeken 

 A nevelőtestület által átruházott kérdések; 

 A továbbképzési program; 

 Az iskolai tanulmányi versenyek programjai. 

A szakmai munkaközösségnek feladata – szakterületét érintően – véleményezni a nevelési- 

oktatási intézményekben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a to-

vábbi fejlesztő munkára. 

Véleményalkotási joga van az alábbi területeken 

 A nevelési és pedagógiai program elfogadása; 
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 Az oktató – nevelő munkát segítő eszközök, taneszközök, tankönyvek, segéd-

könyvek és tanulmányi segédletek kiválasztása; 

 A felvételi követelményeinek meghatározása. 

A szakmai munkaközösségek feladatai 

 Szakterület, módszertan, 

 A „szakma” képviselete, 

 Továbbképzés, 

 Ellenőrzés, 

 Támogatás, 

 Tudásszint – mérés, 

 Vizsgáztatás, 

 Tanulmányi versenyek, 

 Pályázatok készítése, 

 Tankönyv – taneszköz választása, 

 Segítségnyújtás a gyakornoknak. 

A munkaközösség – vezetők jogai, feladatai 

 Képviselet, 

 Tájékoztatás, 

 Irányítás, 

 Felelősség vállalása a szakmai munkáért, 

 A tanmenetek felülvizsgálata, 

 A munkaközösségi tagok munkájának ellenőrzése, 

 Óralátogatás, 

 Éves munkaterv összeállítása, 

 Beszámolási kötelezettség a munkaközösség munkájáról. 

A fentiek alapján felül lehet vizsgálni az éves munkát és tervezni lehet a következő évit. A 

munkaközösség-vezetőnek beszámolási kötelezettsége is van a végzett feladatokról mind 

az iskolavezetés, mind a nevelőtestület felé. 
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11. Mellékletek 

1. sz. melléklet 

 

A munkaközösség-vezető éves ellenőrzési terve 

 

A törvényi rendelkezések értelmében a szakmai munkaközösség éves terv alapján részt 

vesz az intézmény belső ellenőrzésében is. „A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a 

belső ellenőrzésben és értékelésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem 

járhat el.” 

 

Az éves ellenőrzési terv 

 

Az éves ellenőrzési tervben meg kell határozni az ellenőrzés területeit, az ellenőrzésre kije-

lölt személyeket, az ellenőrzés szempontrendszerét. Mindennek összhangban kell lennie az 

intézményvezető (intézményvezetés) belső ellenőrzési tervével, tehát szükséges ezt egyez-

tetni és jóváhagyatni az intézmény vezetőjével. Az ellenőrzés célja a munkaközösséghez 

tartozó kollégák szakmai munkájának szakszerű ellenőrzése, segítségnyújtás a szakmai 

munka magasabb színvonalú elvégzéséhez, a felkészüléshez, a tanulókkal való bánásmód-

hoz, a tanulók egyéni fejlesztéséhez. 

Ez az ellenőrzés segítséget nyújt az intézményvezető számára az adott kolléga teljesítmé-

nyének értékeléséhez. Az egyes pedagógus munkájáról kialakított véleményt figyelembe 

lehet venni a pedagógusok minősítési eljárására során.  

Szempontok lehetnek az alábbiak (a teljesség igénye nélkül): a tanóra szervezése, a 

tanulók felkészültsége, a pedagógus módszereinek megválasztása, oktatástechnikai eszkö-

zök alkalmazása, a számonkérés, értékelés módszerei, a tanulók órai aktivitása, motiválá-

suk, az óra eredményessége. 

Természetesen a fent felsorolt szempontok közül lehet egy konkrét megfigyelési szempont 

is, nem kell mindegyiket figyelembe venni a felsoroltak közül! 

Fontos, hogy a látogatás, az ellenőrzés írásban dokumentálva legyen. Fontos, hogy 

a látottak megbeszélése egyeztetésre kerüljön az adott kollégával. 
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2. sz. melléklet 

Óraelemzési szempontok  

Általános szempontok 

 Az óra célja és tartalma 

o Elérte-e az óra a célját? 

o Megfelelt-e a kitűzött oktatási-nevelési cél a tanulók tudásszintjének? 

Hogyan illeszkedett a tanítási anyag a tematikus egységbe? 

o Milyen oktatási-nevelési lehetőségek adódtak még az órán? Hogyan élt 

velük a nevelő? Miként sikerült megvalósítania a vázlatban tervezett fe-

ladatokat? 

o Hogyan épített a nevelő a tanulók előző ismereteire, meglévő készségei-

re? 

o Mennyire sikerült kihasználnia a tananyag kínálta belső és külső (más 

tárgyakkal való) koncentrációs lehetőségeket? 

o Hogyan győződött meg a nevelő az óra eredményességéről? 

 Az óra felépítése 

o Milyen sorrendben és mennyire logikusan követték egymást az oktatás-

nevelés különféle szakaszai az órán? 

o Megfelelt-e az egyes órarészletek időaránya a kitűzött célnak és a tanítási 

egységnek? Mennyire jellemezte az óra felépítését a tudatosság és a vál-

tozatosság?  

 Az óra szervezése  

o Megfelelő volt-e az óra előkészítése? 

o Milyen módszereket és munkaformákat alkalmazott a nevelő, ezek meny-

nyire feleltek meg a tanítási egységnek és a tanulók tudás-, illetve kés-

zségszintjének? 

o Mi jellemezte a nevelő kérdéskultúráját? (Gondolkodás szintjei?) 

o Érthetőek, követhetőek voltak-e a tanulók számára a feladatok? 

o Mennyire voltak világosak, szabatosan megfogalmazottak a nevelő utasí-

tásai? Hogyan készítette elő a nevelő a tanulók házi munkáját? 



 

 

 202  

 A nevelői-tanulói együttműködés 

o Milyen volt az óra légköre, hangulata, a tanulók érdeklődése, munkaked-

ve? Miként aktivizálta a nevelő a tanulókat? 

o Hogyan teremtette meg és tartotta fenn a munkavégzéshez szükséges fe-

gyelmet? Hogyan értékelte a tanulók munkáját? 

o Milyen arányban volt az órán az elismerés, a dicséret és az elmaraszta-

lás? Milyen volt a nevelő hangneme, a beszédkultúrája, a tanulókhoz va-

ló viszonya? 

o Hogyan befolyásolta az óra eredményességét a nevelő egyénisége, a 

szakmai és a tantárgy-pedagógiai felkészültsége?  

 Következtetések, javaslatok  

o Milyen eredmények állapíthatók meg összefoglalóan az óra egészéről? 

o Milyen kővetkeztetéseket vonhatunk le az órával kapcsolatban, milyen 

javaslatokat tehetünk a nevelőnek a jövőre nézve?  

Kiegészítő szempontok az órák egyes didaktikai feladatainak elemzéséhez 

 Ismeretbővítés, az új anyag feldolgozása 

o Milyen ismeretek (fogalmak, törvények, szabályok, elvek) megtanítását 

tűzte ki célul a nevelő? Hogyan készítette elő az új anyag feldolgozását? 

(problémafelvetés, korábbi ismeretek mozgósítása, egyéb motiválás) 

o Milyen (induktív vagy deduktív) módszert alkalmazott az órán az új is-

meret megtanításához? Mennyire helyesen választotta ki a nyelvi szem-

léltetés anyagát? 

o Induktív módszer esetén elegendő volt-e a bemutatott tényanyag az álta-

lánosításhoz? Milyen lépésekben történt a nyelvi tények megfigyelése, a 

szabály megfogalmazása? 

o A táblai munka, az egyéb kísérő szemléltetések elősegítették-e az új is-

meret megvilágítását? Mikor és hogyan írtak vázlatot a tanulók az új 

anyagról? 

 Ismeretek megszilárdítása alkalmazása, gyakorlás 

o Miként kapcsolódott össze az ismeretek tudatosítása az alkalmazással? 

o Mennyire felelt meg a gyakorlás módja (módszerei, munkaformái) az al-

kalmazott ismeretek természetének? 
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o Megfelelt-e a feladattípusok kiválasztása az egyes tantárgy-pedagógiai 

alapelveknek? (tudatosság, célszerűség, arányosság, változatosság, szem-

léletesség, fokozatosság) 

o Milyen szintre jutottak el a tanulók az órán az új ismeretek alkalmazásá-

ban? Mennyire szolgálták a gyakorlatok az önálló alkalmazás készségé-

nek a fejlesztését? 

o Miként érvényesítette a nevelő a gyakorlásban a szövegszemlélet, a 

nyelvhasználat-központúság elvét? 

 Készségek, képességek fejlesztése 

o Milyen képességek, készségek fejlesztését tűzte ki célul a nevelő? 

o Megfelelően szolgálták-e a felhasznált eszközök, a kiválasztott módsze-

rek, a munkaformák a tanulók képességeinek, készségeinek egyéni diffe-

renciált fejlesztését? 

 Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés 

o Milyen szempontot választott a nevelő az ismétlés és/vagy az összefogla-

lás alapjául?  

o Miképpen történt az egyes anyagrészek közötti összefüggések feltárása? 

o Milyen kísérő szemléltetést (táblázatot, szerkezeti vázlatot) alkalmazott a 

nevelő rendszerezéshez? 

o Kellő hangsúlyt kaptak-e a tananyag fontos részei? 

o Milyen színvonalú a tanulók tudása az ismételt-rendszerezett anyagré-

szekre vonatkozóan? Mit tett a nevelő a hiány pótlására? 

 Ellenőrzés, értékelés  

o Megfelelő arányban szerepelt-e a nyelvi ismeretek és a nyelvhasználat 

szintjének ellenőrzése? 

o Milyen értékelési, ellenőrzési módokat alkalmazott a nevelő? 

o Hogyan biztosította az egyéni feleletek közben az osztály aktivitását?  

o Miként történt a tévedések helyesbítése? 

o Milyen útmutatást és lehetőséget adott a nevelő a tanulóknak a hiányok 

pótlására? 
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3. sz. melléklet 

A pedagógusok teljesítményértékelése – munkaközösség-vezetői értékelés  

 

A pedagógus neve: 

A szervezetben eltöltött ideje: 

Az értékelés időszaka:  

Az értékelés időpontja: 

 

Értékelési skála: 1-től 5-ig 

 

Az értékelésnél az alábbiak vehetők figyelembe 

 Dokumentumértékelés, 

 emlékeztetők, feljegyzések, 

 intézményi dokumentumok, 

 látogatások értékelése, 

 megfigyelések, 

 munkaközösség-vezető értékelése, 

 munkaterv, 

 évenkénti pedagógus beszámoló. 

 

 

ÉRTÉKELT TERÜLETEK ÉRTÉKELÉS PONTSZÁM 

Szakmai felkészültség, fej-

lődés 

  

Szakmai felkészültség, hite-

lesség 

  

Nyitottság,  

érdeklődés, önképzés 

  

 

Továbbképzéseken való 

részvétel 

  

Összesen: 15 pont   

Nevelőmunka hatékonysága   

 A gyermekcsoport tevé-   
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kenységének irányítása 

 A nevelőmunka eredményei   

A gyermekek képességfej-

lesztésének eredményei 

  

Egyéb, a gyermekek számára 

szervezett rendezvények, 

programok 

  

Összesen: 20 pont   

A nevelőmunka dokumentá-

ciója 

  

Pontosság, precízség   

Határidők betartása   

Összesen: 10 pont   

Megbízhatóság, feladat-és 

felelősségvállalás, elkötele-

zettség 

  

Lelkiismeretes, alapos mun-

kavégzés 

  

Megbízások vállalása   

Egyéni és az intézményi 

érdekek összehangolása 

  

Összesen: 15 pont   

Csapatmunka, együttműkö-

dés 

  

Kollegalitás, segítőkészség   

Közösségi döntések elfoga-

dása, betartása 

  

Team munkában való rész-

vétel  

  

Összesen: 15 pont   

Kreativitás, innováció   

Új módszerek, korszerű 

technikák alkalmazása 
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Előremutató változások kez-

deményezése, megvalósítása 

  

Pályázatírásban való részvé-

tel 

  

Összesen: 15 pont   

Kapcsolatok, kommunikáci-

ós készség 

  

 Pedagógus – pedagógus   

Az intézmény külső partne-

reivel való kapcsolat 

  

Összesen: 10 pont   

Pedagógiai munka a szülők 

véleménye alapján (max. 15 

pont) 
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4.sz. melléklet 

 

Szakmai munkaközösségek együttműködésének  

és kapcsolattartásának rendje 

 

Tanítói munkaközösség: Kunné Kántor Katalin munkaközösség-vezető 

 

Osztályfőnöki munkaközösség:      Deme Éva munkaközösség-vezető 

   

Kapcsolattartásért 

felelős 

Kapcsolattartás 

módja 

Kapcsolattartás 

gyakorisága 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Dokumentálás 

módja  

Munkaközösség-

vezetők 

Szervezett meg-

beszéléseken és 

napi munka-

kapcsolatban 

Havi egyszeri 

alkalommal 

munkaközösség-

vezetői megbe-

széléseken, napi 

gyakorlatban 

folyamatosan 

Ellenőrzést 

végző igaz-

gató-

helyettesek, 

igazgató 

Értékelés 

szóban és az 

éves peda-

gógus minő-

sítésnél írás-

ban 

Feljegyzés, 

jelenléti ív  
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5.sz. melléklet 

 

A Gyermekjóléti Szolgálattal/Nevelési Tanácsadóval való kapcsolattartás 

rendje 

 

A kapcsolattartásért felelős 

 

Szabó Antalné  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 A kapcsolattartás módja 

o Intézményi jelzés írásban a szolgálatoknak.  

o Az írásos jelzés és visszajelzés tanügy-igazgatási dokumentumok között 

történő iktatása.  

o Szükség szerint eset megbeszélések az iskolában az osztályfőnökök be-

vonásával. 

o Szükség szerint családlátogatás a szolgálat, a gyermekvédelmi felelős és 

az osztályfőnök együttes részvételével.  

 Ellenőrzés módja 

o A dokumentum ellenőrzéssel, konzultációkon való részvétellel.  

 Dokumentálás módja 

o Határozatok és levelezés tanügy-igazgatási dokumentumok közötti nyil-

vántartással.  

o Családlátogatásokról, esetmegbeszélésekről feljegyzés, napló, bejegyzés 

készítése. 
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SZMSZ       IV. sz. MELLÉKLETE 

      

SZÜLŐI SZERVEZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

 
 

 

    TARTALOM OLDAL 

 Bevezető 210 

 A szülői jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos tudnivalók  

 A szülőkre és a szülői szervezetre vonatkozó jogi szabályozás 213 

 A szülők jogai és kötelezettségei a gyermekek nevelésével, oktatásával 

kapcsolatban 

219 

 A közoktatási intézmények feladatai a szülőkkel összefüggő kérdésekben 221 

 A szülői szervezet (közösség) létrehozására és működésére vonatkozó 

előírások 

224 

 Mellékletek 227 

 Iskolai szülői szervezet (közösség) szervezeti és működési szabály-

zata 
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BEVEZETŐ 

 

Az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban folyó nevelő és oktató munka egyik 

érdekes sajátossága az, hogy a köznevelési intézmény a gyermekkel, a tanulóval kerül kap-

csolatba – vele áll tanulói jogviszonyban –, mégis a gyermek kötelességeinek teljesítéséért, 

jogainak gyakorlásáért, képviseletéért a szülő felel. Ez teszi szükségessé azt, hogy a jog-

szabályok a gyermek, a tanuló jogainak és kötelességének meghatározásán túl rögzítsék a 

szülők jogait és kötelezettségeit is a közoktatás rendszerén belül. 

 

 

A SZÜLŐI JOGOKKAL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TUD-

NIVALÓK 

 

A szülői jogokkal és kötelességekkel több jogszabály is foglalkozik. Ezek közül a 

legfontosabbak: az Alaptörvény, a köznevelési törvény, a családjogi törvény, a gyer-

mekvédelmi törvény, a büntető eljárási törvény, és a Polgári törvénykönyv. 

Az Alaptörvény rögzíti azt a szülői jogot, hogy a szülő megválassza a gyermekének 

adandó nevelést, tehát a szülő jogosult dönteni a gyermek sorsáról. 

Kötelezettsége a gyermekről való gondoskodás és a taníttatás. Ehhez kapcsolódik a műve-

lődéshez és tankötelezettség betartásához való jog. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint elérendő cél egy olyan köznevelési 

rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek fiatalok 

 harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, 

 készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdon-

ságaik, műveltségük és sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztését, 

 ezek által erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdekeivel 

összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat neveljen, 

 a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása, 

 a nevelés- oktatás eszközeivel tehetséggondozás. 



 

 

 211  

A törvény rögzíti, hogy 

 a nevelés-oktatás ingyenes, 

 mindenki számára elérhető, 

 központban a gyermek, a pedagógus, a szülő áll, akiknek a kötelességeik, joga-

ik egységet alkotnak. 

A családjogi törvény rendelkezései alapján a kiskorú (a tizennyolcadik életévét be 

nem töltött) gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. 

A szülői felügyelet körében a szülő ellátja a gyermek: 

 gondozását, nevelését, 

 vagyonának kezelését, 

 törvényes képviseletét. 

A szülők közös felelőssége gyermekük nevelésének és fejlődésének biztosítása, hi-

szen a szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják. 

A szülő köteles elősegíteni gyermekének testi és szellemi fejlődését. 

A szülői felügyelet keretében a szülő joga és kötelessége, hogy kiskorú gyermekét szemé-

lyi és vagyoni ügyekben képviselje. 

A Polgári Törvénykönyv szabályozza a gyermekek cselekvőképességére vonatkozó 

szabályait is.  E szerint a tizennegyedik életévét betöltött kiskorú cselekvőképtelen, vagyis 

nem tehet érvényes nyilatkozatot. A tizennegyedik életévét betöltött, de a tizennyolcadik 

életévét még el nem ért kiskorú korlátozottan cselekvőképes, ezért nyilatkozatának érvé-

nyességéhez be kell szerezni a szülő előzetes beleegyezését, illetőleg utólagos jóváhagyá-

sát. 

A kiskorú gyermek gondozására vonatkozó jogszabályok szerint a kiskorú gyermek 

szülői vagy gyámság alatt áll. 

A szülői gondviselés felügyeleti tartalma 

 a kiskorú gyermek gondviselése, nevelése, 

 vagyonának kezelése, 

 törvényes képviseletének joga és kötelessége, 

 gyámnevezésnek, illetve a gyámságból való kizárás joga. 

A gyermek gondozását, felügyeletét a szülők közösen gyakorolják. 

Amennyiben a szülők nem élnek együtt, s a gyermek egyiküknél van elhelyezve, a 

felügyeletet az a szülő gyakorolja, akinél a gyermeket elhelyezték. Ha külön élő szülők 
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gyermeke más személynél van elhelyezve és a szülők nem tudnak megegyezni, a felügye-

letet gyakorló szülőt a gyámhatóság jelöli ki. 

A szülői felügyelet keretében a szülő kötelessége 

 a gyermek gondozása, 

 nevelése, tartása, 

 testi, értelmi fejlődésének elősegítése, biztosítása. 

Azok a szülők, akik a felügyeletet közösen gyakorolják, gyermekük vagyonát is közösen 

kezelik. 

A szülő felügyeleti joga kiterjed a személyi és jogi képviseletre egyaránt. A szülői felügye-

let megszüntethető, ha gyermek sérelmére a szülő visszaél, kötelességeit elhanyagolja, 

életmódjával a fejlődését veszélyezteti. 

Szünetel a szülői felügyelet, ha a szülő cselekvőképességében korlátozott, feladatának ellá-

tásában akadályozott, vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

A szülőnek joga van gyermekével érintkezni akkor is, ha a felügyelet megszűnt, vagy szü-

netel. 

Ha a szülők nem tudnak megegyezni, akkor a gyámhatóság jelöli ki az érintkezés módját. 

A törvényes képviseleti jog nem terjed ki 

 a kiskorú legszemélyesebb ügyeire, melyekben csak önmaga cselekedhet (pl. 

házasság, végrendelet); 

 olyan ügyekre, ahol a szülő ellenérdekű félként jelenik meg a gyermekkel 

szembe; 

 a törvényes képviseleti jogot a gyámhatóság és a törvény rendelkezései korlá-

tozzák; 

 a kiskorú megszerezheti még a nagykorúságot, ha házasságot köt, s így nagy-

korúvá válik. Ebben az esetben mentesül a szülő kötelezettségei alól; 

 a tankötelezettség korhatárának tizenhat évre történő leszállításával, a szülő kö-

telezettsége a taníttatásra vonatkozóan megszűnik a nagykorúság elérése előtt. 

Gyámhatósági jóváhagyás szükséges például 

 kiskorú tartására, 

 ingatlan megterhelésére, megszerzésére, 

 ingatlan elidegenítésére. 
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A szülők gyermekük jövedelmét csak a gyermek fejlődését elősegítő szükségletekre fordít-

hatják, azzal a keresettel, amivel a gyermek rendelkezik –amit munkájával maga szerzett - 

szabadon rendelkezik, de ha a szüleivel él, hozzá kell járulnia a háztartás költségeihez. 

 

A SZÜLŐKRE ÉS A SZÜLŐI SZERVEZETRE VONATKOZÓ JOGI SZABÁ-

LYOZÁS 

 

A szülőkre és a szülői szervezetekre, közösségekre vonatkozó oktatási-nevelési jog-

szabályok az alábbiak 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről és az intézmények névhasználatáról 

 a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény egyes ha-

tályban lévő rendelkezései 

 a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról 

Célok és alapelvek 

A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, 

akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. 

A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői 

megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alap-

ja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. 

A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség teljesítése 

Magyarországon - a törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles 

az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a nap-

tári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tanköte-

lessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a nap-

tári évben, amelyben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti, megkezdi a tanköte-

lezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesí-

tését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kez-

dete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban 

született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A tanuló kötelességének teljesítése 

 A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendsze-

resen érdemjeggyel értékeli; 
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 Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni 

kell. 

 A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni.  

 Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli 

szöveges értékelés kíséri.  

 Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesí-

tő, év végén bizonyítvány útján értesíti. 

A köznevelési intézmény vezetője felel az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-

képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő 

együttműködésért, 

 A pedagógus kötelessége, hogy 

o a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problé-

mákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetősé-

gekről, 

o a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében te-

gyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és 

balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyze-

tek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakem-

berek - bevonásával, 

o a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi mél-

tóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdése-

ikre érdemi választ adjon. 

A köznevelési intézmény működésének rendje 

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, 

végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek 

a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. 

A házirend a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettsé-

gek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, kor-

látozhatja vagy feltételhez kötheti. 

A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-

oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szak-alkalmazotti 
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értekezlet, az iskolaszék, kollégiumi szék, szülői szervezet, továbbá az iskolai vagy a kol-

légiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. 

A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok 

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, 

végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek 

a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. 

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogsza-

bályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel. 

Az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a további-

akban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, ki-

véve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. 

Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minő-

sítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, a 

minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó ren-

delkezésekbe ütközik 

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó ké-

relmek kivételével - a szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú 

bizottság vizsgálja meg.  

A vizsgálat eredményeképpen az iskolaszék, vagy a bizottság 

 a kérelmet elutasítja, 

 a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, 

 a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára uta-

sítja. 

A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet - a diákönkor-

mányzat, a nevelőtestület, szülői szervezet, közösség (a továbbiakban: szülői szervezet) 

javaslatára - tizenöt napon belül, a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni. 

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, 

továbbá - a megrovás és a szigorú megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat ellen 

benyújtott kérelem kivételével - az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tár-

gyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 

napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. 
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A diákönkormányzat, szülői szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a 

fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése 

ellen - a közléstől számított harminc napon belül a bírósághoz lehet fordulni. 

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 

 a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, 

 tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, meg-

szüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel 

 kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai 

A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tanköny-

vekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, ame-

lyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolá-

tól kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról 

is,hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

A köznevelési intézmény működésének rendje 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó ren-

delkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg 

A házirend szabályozza a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek 

végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. 

A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-

oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szak-alkalmazotti 

értekezlet az iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkor-

mányzat és a szülői szervezet véleményének kikérésével fogadja el. 

A házirend előírhatja az iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok 

megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. 

A házirend az a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezett-

ségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, 

korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett 

kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán 

kívüli foglalkozásokat szervez. 

Az iskola köteles - a szülő igénye alapján - a felügyeletre szoruló tanuló részére a tízedik 

évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában va-

lamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. 
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A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a 

szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatoknak. 

A tanuló díjazása 

A szerzői jogról szóló törvény előírásaival összhangban – a tanuló által előállított 

dolgok feletti rendelkezési jog az iskolát illeti meg, kivéve, ha az iskola és a tanuló között 

eltérő megállapodás jön létre. Amennyiben azonban az iskola a tanuló által előállított do-

loggal kapcsolatos vagyoni jogokat átruházza, díjazást köteles fizetni a tanulónak. A díja-

zás mértékében az iskola és a tanuló állapodik meg. A tizennégy évnél fiatalabb tanulók 

esetében – mivel ők a Polgári törvénykönyv alapján még cselekvőképtelenek – a megálla-

podáshoz be kell szerezni a szülő egyetértését is. 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellá-

tásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 

bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak 

szerint kell biztosítani. 

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó ne-

velési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a 

szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 

A gyermek, tanuló érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyerme-

kével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét 

a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása 

ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhe-

lye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 

A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná 

felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges 

utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti. 

Adatkezelés a közoktatási intézményekben 

A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titok-

tartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden 

olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tu-

domást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak 
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megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik 

arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés tekintetében a tanuló, másokkal történő 

közlés tekintetében a tanuló és a szülő közösen, mindkét esetben írásban felmentést adott. 

A tanuló írásbeli hozzájárulásának hiányában sem minősül a titoktartási kötelezettség meg-

szegésének a cselekvőképtelen kiskorú szülőjének tájékoztatása, ha az a konkrét tény, adat, 

információ átadása nélkül, és azt követően történik, hogy a pedagógus, illetve a nevelő és 

oktató munkát segítő alkalmazott meggyőződött arról, hogy a tanulót ezzel nem hozza hát-

rányos helyzetbe. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a 

nevelőtestület tagjainak egymásközti, a gyermek, tanuló érdekében végzett megbeszélésre. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek e törvény alapján 

kezelhetők és továbbíthatók. A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesz-

nek a nevelőtestület ülésén. 

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoz-

tatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kiskorú tanuló-

nak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedé-

lyét. 

 A fenntartó kötelezettségei és jogai 

A fenntartó 

 a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

 átszervezésével, 

 feladatának megváltoztatásával, 

 nevének megállapításával, 

 vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 

 összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az iskola-

szék, a szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vé-

leményét. 

A fenntartó - a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében - gondoskodik az iskolaszék, 

a szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről. 

Szülők közösségei, szervezetei 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 
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Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az 

intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek 

együttműködésének előmozdítására a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat 

azonos számú képviselőjéből álló iskolaszék alakulhat. 

Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a ne-

velőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyhá-

zak, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és az intézmény székhelye 

szerint illetékes kormányhivatal delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. 

 

 

A SZÜLŐK  JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A GYERMEKEK NEVELÉSÉVEL, 

OKTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

 

 A szülőt megillető jogok 

o A gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, 

saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására 

tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot; 

o a gyermek - ha nem cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betölté-

sétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja; 

o a gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat in-

tézményét; 

o megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házi-

rendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról; 

o gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rend-

szeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segít-

séget kapjon; 

o kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék 

létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megvá-

lasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen; 

o írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestü-

let, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgál-

ja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől, 

iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik napot követő 

első ülésen érdemi választ kapjon; 
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o a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásá-

val részt vegyen a foglalkozásokon, személyesen vagy képviselői útján - 

jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő 

döntések meghozatalában; 

o az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 A szülő kötelessége, hogy 

o gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről, 

o gondoskodjon arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, 

o gyermeke oktatásához, neveléséhez megadjon minden tőle elvárható se-

gítséget, együttműködve az intézménnyel, 

o figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

o biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését, 

o tiszteletben tartsa az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazot-

tai emberi méltóságát és jogait, 

o tanúsítson tiszteletet az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai iránt, 

o gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, 

o biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, vizsgálaton és a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

Ha az ilyen irányú kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a 

szülőt kötelezettségének betartására. 

 A szülő jogainak és kötelezettségeinek korlátozása 

Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a közoktatási törvénynek a szülő jo-

gaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 

Nagykorú tanuló esetében a köznevelési törvényben vagy a végrehajtására ki-

adott rendeletben a szülő vagy a szülők képviselője részére megállapított jog 

vagy kötelezettség a tanulót vagy a tanulók képviselőjét illeti meg, illetve ter-

heli. 
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A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELADATAI A SZÜLŐKKEL ÖSSZEFÜG-

GŐ KÉRDÉSEKBEN 

 

 Az iskola köteles együttműködni 

o a szülővel a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibon-

takoztatásában, 

o a szülők közösségével a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során, 

o a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különö-

sen, hogy a szülői szervezetekkel (közösségekkel) együttműködjön, 

 A szülők igényei szerint kell megszervezni a hit- és vallásoktatást. 

 Meg kell határozni a szülőkkel, illetve a szülői szervezettel való kapcsolat-

tartás formáját 

o az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni a szülő és a peda-

gógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, 

o a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a vezetők és a 

szülői szervezet közötti kapcsolattartás formáját. 

 A szülőnek át kell adni a házirend egy példányát az iskolába történő beiratko-

záskor. 

 A szülőket értesíteni kell 

o a működés rendjéről, 

o a tanuló érdemjegyeiről rendszeresen, 

o a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos döntésről, 

o az iskolai felvételről, átvételről; 

o a tanulói jogviszony  megszűnésével kapcsolatos döntésről, 

o gyermeke első igazolatlan mulasztásáról, 

o az igazolatlan mulasztás következményeiről, 

o a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségé-

nek teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó iskolai döntésekről 

akkor is, ha a tanuló nagykorú, de önálló jövedelemmel nem rendelkezik, 

és a szülővel közös háztartásban él, 

o a fegyelmi eljárás megindításáról, a tanuló terhére rótt kötelességszegés 

megjelölésével a fegyelmi határozat kihirdetéséről írásban (megrovás és 

szigorú megrovás büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megkül-
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deni, ha a szülő azt tudomásul veszi, a határozat megküldését nem kéri, 

és lemond eljárást megindító kérelmi jogáról.). 

o a középfokú iskolának a felvétellel kapcsolatos döntéséről 

 A szülőket tájékoztatni kell: 

o az intézmény nevelési programjáról, 

o az intézmény pedagógiai programjáról, 

o az intézmény házirendjéről, 

o az őket érintő kérdésekről, 

o folyamatosan a tanuló érdemjegyeiről, 

o a tanuló félévi osztályzatáról az ellenőrző könyvben kiállított félévi érte-

sítőben, 

o a tanuló év végi osztályzatáról, 

o azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani 

gyermeke eredményes felkészüléséhez, 

o a megelőző tanév végén azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletek-

ről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a nevelő 

és oktató munkához a következő tanévben szükség lesz, 

o a megelőző tanév végén az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, tan-

eszközökről és más felszerelésekről, 

o a megelőző tanév végén arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyúj-

tani a szülői kiadások csökkentéséhez, 

o a nem kötelező tanórai foglalkozásra való jelentkezés előtt írásban arról, 

hogy felvétel esetén a tanuló a nem kötelező tanórai foglalkozáson a taní-

tási év végéig köteles részt venni, 

o a magántanuló jogairól és kötelességeiről, ha a tanuló magántanulóként 

tesz eleget tanulmányi kötelezettségének, 

o arról, hogy a tanuló az iskolának kárt okozott (A tájékoztatással egyidejű-

leg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére.), 

o a gyermekét ért három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló- és 

gyermekbaleset kivizsgálásáról (A balesetről felvett jegyzőkönyvet át 

kell adni a szülőnek.), 

o a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címéről, illetve 

telefonszámáról. 
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 A szülőt figyelmeztetni kell 

a pedagógusnak, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegíté-

se érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 Az iskolának segítséget kell nyújtani a szülő számára 

o gyermeke neveléséhez, 

o továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással a középiskolai tanulmányok 

megkezdéséhez. 

 Az iskolának a szülőt meg kell keresnie 

o a tanuló ismételt igazolatlan mulasztása estén a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködésével, 

o ha az iskola a tanuló által készített dolgok vagyoni jogait másra kívánja 

átruházni, hogy megállapodjanak a tanulónak járó megfelelő díjazás mér-

tékéről, 

o a tanulmányi idő megrövidítésével kapcsolatos ügyekben, 

o minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

 A szülőnek érdemi választ kell adni írásbeli javaslatára az iskola megkeresé-

sétől számított harminc napon belül. 
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A SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Szülői szervezet létrehozása, szülők részvétele más testületekben 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 

Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az 

intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek 

együttműködésének előmozdítására a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat 

azonos számú képviselőjéből álló iskolaszék alakulhat. 

Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtes-

tület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a 

helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló 

intézményi tanács hozható létre. 

Egy közoktatási intézményen belül több szülői szervezet is működhet. Ilyen esetben az a 

szülői szervezet (közösség) járhat el az iskola valamennyi szülőjének a képviseletében, 

amelyiket az iskolába felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. 

Amennyiben az intézményben nincs ilyen szülői szervezet, a szülői szervezetek a nevelési-

oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy 

megbízhatják valamelyik szülői szervezetet a képviselet ellátásával. 

A szülői szervezet jogosítványai 

A szülői szervezet dönt 

 saját működési rendjéről, 

 munkatervének elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról, 

 arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az óvodaszékben, iskolaszékben, 

kollégiumi székben. 
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A szülői szervezet kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását. 

A szülői szervezetnek figyelemmel kell kísérnie az intézményben 

 a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, 

 oktató-nevelő munka eredményességét. 

Ezzel kapcsolatos megállapításairól tájékoztatnia kell a nevelőtestületet és a fenntartót. 

A szülői szervezettájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, a 

gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben. 

A szülői szervezet működésének egyes kérdései 

A szülői szervezet által benyújtott javaslatra a közoktatásban intézkedésre jogosult 

személy vagy szervezet harminc napon belül, a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

(közgyűlése) legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen köteles érdemi választ 

adni. 

A szülői szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz 

törvényességi kérelmet nyújthat be. A fenntartó döntése ellen a szülői szervezet bírósághoz 

fordulhat. 

A helyi önkormányzatnak a köznevelési fejlesztési terv elkészítéséhez ki kell kérni 

a településen működő szülői szervezetek véleményét. 

Az iskolai szülői szervezet (közösség) véleményét a fenntartónak be kell szereznie 

a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásá-

val, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, veze-

tőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt. 

Az iskolai szülői szervezet (közösség) működési feltételeiről a fenntartónak a neve-

lési-oktatási intézmény költségvetésében gondoskodnia kell. 

A szülői szervezet (közösség) részére érkezett iratokat bontatlanul kell átadni a szü-

lői szervezet (közösség) képviselőjének. Ha valamely irat elintézésére a szülői szervezet 

(közösség) a jogosult, döntését legkésőbb az iktatástól számított harmincadik napot követő 

első ülésén köteles meghozni. A szülői szervezet szervezésével, működésével kapcsolatos 

iratokat öt évig kell megőrizni a nevelési-oktatási intézmény irattárában. 

A szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni a tankönyvtámogatás rend-

jének meghatározásához. 
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A szülői szervezet (közösség) kötelességei 

A szülői szervezet (közösség) a tanulókkal kapcsolatos ügyekben a döntését legké-

sőbb az ügyet tartalmazó irat iktatásától számított tizenötödik napot követő első ülésén 

köteles meghozni. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, hogy együttmű-

ködjön a szülői szervezetekkel (közösségekkel). 
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MELLÉKLET 

 

ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS  

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

1. A szülői szervezetet az Laky Ilonka Általános Iskolába járó gyermekek szülei hozták 

létre a szülők és a gyermekek érdekeinek képviseletére, valamint a szülők és az isko-

la vezetőinek és pedagógusainak együttműködésének elősegítésére. 

2. Az iskolai szülői szervezet elnevezése: szülői munkaközösség. 

3. A szülői munkaközösség az iskolába járó valamennyi tanuló szüleinek az érdekkép-

viseletét ellátja. 

4. A szülői munkaközösség szervezetei: 

 osztály szülői munkaközösségek, 

 iskolai választmány, 

 vezetőség. 

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

6. Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből évente – a tanév első szülői 

értekezletén – elnököt és elnökhelyettest választanak nyílt szavazással, egyszerű szó-

többséggel. 

7. A szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntést hozó szerve az iskolai választ-

mány. 

8. Az iskolai választmány tagjai az osztályok szülői munkaközösségei által megválasz-

tott osztály szülői munkaközösségi elnökök és elnökhelyettesek. 

9. Az iskolai választmány dönt minden olyan kérdésben, amellyel a magasabb jogsza-

bályok vagy az iskola belső szabályzatai a szülői munkaközösséget felruházzák. 

10. Az iskolai választmány tagjai közül megválasztja a szülői munkaközösség tisztségvi-

selőit és vezetőségét.  

11. Az iskolai választmány akkor határozatképes, ha a választmányi ülésen a választ-

mány tagjainak több mint az ötven százaléka jelen van. 

12. Az iskolai választmány döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

13. A választmány egyes kérdésekről titkos szavazással is dönthet, ha ezt a jelenlévő 

választmányi tagok többsége elfogadja. 

14. Az iskolai választmány szükség szerint, de tanévenként legalább két alkalommal 

ülésezik. 
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15. Az iskolai választmány üléseiről emlékeztetőt kell vezetni, mely tartalmazza: 

16. az ülés idejét; a jelenlévők nevét; a határozatképesség megállapítását; valamint az 

egyes kérdésekkel kapcsolatosan a meghívottak nevét, az előterjesztés és az ehhez 

kapcsolódó vélemények lényegi megállapításait, a kérdésről hozott döntést a szava-

zati arányokkal. 

17. Az iskolai választmány üléseit a szülői munkaközösség elnöke hívja össze és vezeti le. 

18. Az iskola igazgatója tanévenként egy alkalommal tájékoztatja az iskolai választ-

mányt: 

 a tanulói jogok érvényesüléséről, 

 az iskolában folyó pedagógiai munka eredményességéről. 

A tájékoztató elfogadásáról az iskolai választmány dönt, és döntéséről a szülői mun-

kaközösség elnöke írásban tájékoztatja a nevelőtestületet és az iskola fenntartóját. 

19. A szülői munkaközösség vezetősége 24 főből áll. 

20. A vezetőség félévente ülésezik, és döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbség-

gel hozza. (A vezetőség egyes kérdésekről titkos szavazással is dönthet, ha ezt a je-

lenlevő vezetőségi tagok többsége elfogadja.) Szavazategyenlőség esetén a kérdésről 

az elnök szavazata dönt. 

21. A vezetőség akkor határozatképes, ha a vezetőségi ülésen a vezetőség tagjainak több 

mint az ötven százaléka jelen van. 

22. A vezetőség üléseit a szülői munkaközösség elnöke hívja össze és vezeti. 

23. A vezetőség joga dönteni minden olyan kérdésben, amelyet a fenntartó, az iskola-

szék, az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat vagy bárme-

lyik szülő a szülői munkaközösséghez intéz. Ezekről a döntésekről a szülői munka-

közösség elnökének az iskolai választmányt a választmány következő ülésén tájékoz-

tatnia kell. 

24. A vezetőség tevékenységéről a szülői munkaközösség elnökének tanévenként egy 

alkalommal az iskolai választmány előtt be kell számolnia. 

25. A szülői munkaközösség iskolai tisztségviselői: 

 elnök,        

 elnökhelyettes, 

 pénztáros. 

26. A szülői munkaközösség iskolai tisztségviselőinek megbízatása 1 tanévre szól. 
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27. A szülői munkaközösség képviseletére a szülői munkaközösség elnöke 

– akadályoztatása esetén az általa felkért vezetőségi tag – jogosult. 

 

 

Záradék 

 

Ezt a szervezeti és működési szabályzatot a szülői munkaközösség iskolai választmánya 

2013. év 03. hó 25. napján tartott ülésén megvitatta és elfogadta. 

 

 

Ecser, 2013.  03.  25. 

 

 

 

            Preiner Tünde 

                                elnök   
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A LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKOR-

MÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYI 

SZABÁLYOZÁS 

 

A JOGI SZABÁLYOZÁS TARTALMA 

 

A köznevelési törvény és az oktató-nevelő intézmények működését szabályozó 2011. 

évi CXC. köznevelésről szóló törvény, valamint a 20/2012.(VIII.31) EMMI (VI. 8.) rende-

let az alábbiakat tartalmazza a diákönkormányzatokra vonatkozóan: 

 A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meg-

hallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint 

tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diák-

önkormányzatban. 

 A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre.  

 A köznevelési intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik a diák-

önkormányzattal (diákönkormányzatokkal) való együttműködés. 

 A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit, a diákönkormányzat javaslatá-

ra az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

 A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe. 

 Az iskolába járó tanuló joga, hogy érdekképviseletért a diákönkormányzathoz 

forduljon. 

 A köznevelési intézmény tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevé-

kenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés ér-

dekében - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, 

amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

 Egy iskolában több diákönkormányzat is működhet. 
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 Ha az iskolában több diákönkormányzat működik, az járhat el az intézmény 

egészét érintő ügyekben, amelyik megválasztásában a legtöbb tanuló vett részt, 

feltéve. hogy ily módon a tanulók több mint 50 %-ának képviselete biztosított. 

Ilyen diákönkormányzat hiányában a diákönkormányzatok közös szervezetet 

hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik diákönkormányzatot. 

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre ki-

terjed.  

 A diákönkormányzat feladata, hogy eljárjon az érintett tanuló érdekében. 

 A diákönkormányzatok jogköre csak az őt választó tanulókra terjed ki. 

 A diákönkormányzat dönt saját szervezeti és működési szabályzatáról, de ezt a 

nevelőtestületnek kell jóváhagynia. A jóváhagyást a nevelőtestület csak akkor 

tagadhatja meg, ha a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata va-

lamely jogszabállyal, vagy az intézmény szervezeti és működési-szabályzatával, 

illetve házi-rendjével ellentétes.  

 A diák- önkormányzati SZMSZ-t, vagy annak módosítását a nevelő-testületnek 

a jóváhagyásra történő beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell. 

Ennek hiányában az SZMSZ, illetve annak módosítása elfogadottnak tekinten-

dő.  

 A diákönkormányzat térítésmentesen használhatja az intézmény valamennyi 

helyiségét, berendezését, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

 A diákönkormányzatok jogosultak szövetséghez csatlakozni, illetve ilyet lé-

tesíteni. A szövetség az intézményben a diákönkormányzat jogait nem gyako-

rolhatja.  

 A diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatá-

rozott időben az évi rendes, illetve szükség szerint a rendkívüli diákközgyűlés 

összehívását. (A diákközgyűlés az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó 

fóruma, amelyet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A 

 diákközgyűlésen a tanulók diákképviselőt választanak.) A rendkívüli diák-

gyűlés össze-hívását az iskola igazgatója is kezdeményezheti. 

 A diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselőjének be kell 

számolnia az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról - különös te-

kintettel a gyermeki, illetve tanulói jogok helyzetére és érvényesülésére. A di-
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ákközgyűlésen a tanulók az iskola életével kapcsolatban kérdést intézhetnek a 

diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. 

 Ha a törvényi előírások alapján valamely kérdésben a diákönkormányzat:  

o véleményét ki kell kérni, vagy  

o egyetértési jogot gyakorolhat, vagy 

o a szervezetet képviselő pedagógust meg kell hívni, akkor az előterjesz-

tést, a meghívót a határidő előtt 15 nappal meg kell küldeni  a diákön-

kormányzat részére. 

 A diákönkormányzat működési feltételeiről a fenntartónak kell gondoskodnia 

az intézmény költségvetésében. Az iskolai diákönkormányzat működését a 

normatív állami költségvetési hozzájárulás összegeinek meghatározásakor dif-

ferenciáló tényezőként figyelembe kell venni. 

 A diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntar-

tóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó 

döntése ellen a közléstől számított harminc napon belül a bírósághoz lehet for-

dulni. Ha a döntést a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hozta, a kor-

mányhivatalnál törvényességi ellenőrzést lehet kezdeményezni. 

 

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

JOGKÖREI 

 

A diákönkormányzat a következő jogkörökkel rendelkezik: 

 Döntési jogkör, 

 Egyetértési jogkör, 

 Véleményezési jogkör, 

A köznevelési törvény szerint, a diákönkormányzatok azonos jogosítványokkal rendelkez-

nek  mind az általános iskolákban, mind a középiskolákban. 

A diákönkormányzat döntési joggal rendelkezik 

 saját működésével kapcsolatban, a nevelőtestület véleményének kikérésével; 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása 

tekintetében; 

 hatáskörei gyakorlásával kapcsolatban; 
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 egy tanítás nélküli munkanap programjának megállapításában;(mikor legyen, 

kik a programok költségviselői, helyiségek, létesítmények használatának rendje 

a diákönkormányzat és a nevelőtestület e napon történő együttműködésének 

formái) 

 az iskolai diákönkormányzati tájékoztatási rendszer /iskolaújság, iskolarádió, 

stb./ létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer szer-

kesztősége tanulói vezetőjének és munkatársainak megbízásáról. 

 a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadásában 

(nevelőtestületi jóváhagyás mellett); 

A diákönkormányzat egyetértési joggal rendelkezik 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek, illetve mó-

dosításainak elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 

 A diákönkormányzatnak véleményezési joga van 

A véleményezési jogkör gyakorlása két esetet szabályoz: 

 A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az intézményben 

o az iskola működésének és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdés-

ben; 

o az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatban; 

o a diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai veze-

tők közötti kapcsolattartás formájának és rendjének meghatározásában; 

o a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, be-

rendezések használata); 

o költségvetési támogatás biztosítása kérdésében; 

o a mindennapi testedzés formáival kapcsolatban; 

o az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közti kapcsolattartás for-

májának és rendjének meghatározásában; 

o az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor;  

o a tanulók szervezett véleménynyilvánítása és a tanulók rendszeres tájé-

koztatásának rendjével és formáival kapcsolatban; 
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o a tanulók jutalmazásának elveivel és formájával, illetve a fegyelmező  

o intézkedések formáival és alkalmazásának elveivel kapcsolatban; 

o a diákönkormányzatok részére biztosított helyiségek kijelölésének, hasz-

nálati joga megvonásának meghatározásában; 

o ha az oktató nevelő intézmény szervezeti és működési szabályzata tanulói 

jogviszonnyal kapcsolatos kérdést rendez; 

o a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben (azt, hogy mi tekinthe-

tő a tanulók nagyobb közösségének a házirendben szabályozott); 

o a tanulók helyzetéről készült beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor; 

o a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, megszervezésekor; 

o a napközis, a tanulószobai felvétel iránti kérelem elbírálási elveinek 

megállapításakor; 

o a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor; 

o a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének meghatározásakor; 

o a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai munkaterv elkészítésé-

nél; 

o a tankönyvek vásárláshoz nyújtott állami támogatás felhasználásának 

módjával kapcsolatban. 

 A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a fenntartónál 

o az intézmény megszüntetésével,  

o az intézmény átszervezésével,  

o az intézmény feladatának megváltoztatásával,  

o az intézmény nevének megállapításával,  

o az intézmény vezetőjének megbízásával, illetve a megbízás vissza-

vonásával összefüggő döntése előtt. 

 

 

Együttműködési megállapodás az oktató - nevelő intézmény és a diákön-

kormányzat között 

 

A törvényi rendelkezések között nem található olyan előírás, mely a köznevelési in-

tézmény igazgatóját és nevelőtestületét illetve diák-önkormányzatait együttműködési meg-

állapodás megkötésére kötelezné.  
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A jogszabályok alapján az együttműködést szabályozó kérdéseket a (pl. : helyiségek hasz-

nálata, anyagi támogatás, kapcsolattartás formái, stb.) köznevelési intézmény szervezeti és 

működési szabályzatában kell rögzíteni.  

Az együttműködési megállapodás megkötése esetén akkor érvényesülhetnek a jogszabá-

lyi előírások, ha 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzítésre kerül, hogy a 

diákönkormányzatokkal megkötendő együttműködési megállapodásoknak mi-

lyen kérdéseket kell tisztáznia; 

 az együttműködési megállapodást az intézmény szervezeti és működési sza-

bályzatának elválaszthatatlan részeként, és annak egyik mellékleteként kezelik; 

 az együttműködési megállapodás elfogadása ugyanúgy történik, mint a szerve-

zeti és működési szabályzaté: a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtes-

tület fogadja el, és a fenntartó hagyja jóvá. 

A diákönkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás javasolt tartalma: 

 az együttműködési megállapodás melyik intézmény nevelőtestülete és a diák-

önkormányzata között jött létre; 

 elfogadása után az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elválaszt-

hatatlan részévé válik; 

 a diákönkormányzat mely iskolai tanulóközösségeket képviseli; 

 a diákönkormányzat hány tanulót képvisel, és ezt mivel igazolja (a tagok név-

sora, választási névjegyzék alapján, stb.) ; 

 a diákönkormányzat jogosult-e az intézmény összes tanulójának képviseletére; 

 hány tanuló tekinthető a tanulók nagyobb közösségének (a törvényi előírások 

szerint ezt a házirendben kell rögzíteni, de mivel ettől függ, hogy a tanulókat 

érintő döntés előtt a diákönkormányzat véleményét ki  kell-e kérni, érdemes itt 

is rögzíteni) ; 

 a diákönkormányzat számára kizárólagos használatra biztosított helyiségek, be-

rendezések felsorolása, ezek használatának rendje; 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi támogatás mértéke; 

 a diákönkormányzat képviseletére jogosult pedagógus megnevezése  

 a diák-önkormányzati szerv, valamint az intézményi vezetők közötti kapcso-

lattartás formái és rendje; 
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 az együttműködési megállapodás esetleges módosításának szabályozása, ha-

tályba léptető rendelkezések. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet  

 

Együttműködési megállapodás 

 

 

Együttműködési megállapodás, mely létrejött a Laky Ilonka Általános Iskola nevelő-

testülete és az iskola tanulóinak Diákönkormányzata között. 

 

 A megállapodást megkötő diákönkormányzat az intézmény minden osztályát és 

tanulóközösségét képviseli. 

 A megállapodást megkötő diákönkormányzat az iskola tanulói közül az összes 

tanulót képviseli. 

 A megállapodást kötő diákönkormányzathoz az előző pont szerint az iskola ta-

nulóinak több mint 50%-a tartozik, ezért jogosult az iskola valamennyi tanuló-

jának képviseletére.      

 4.  A megállapodást megkötő Felek megegyeznek abban, hogy a tanulók na-

gyobb közösségének (melynél a tanulókat érintő döntés előtt a diákönkor-

mányzat véleményét ki kell kérni) a diákönkormányzathoz tartozó tanulók 

10 %-át  tanulóközösségnek tekintik. 

 A diákönkormányzat helyiségei 

o Az intézmény gondoskodik a diákönkormányzat rendelkezésére bocsátott 

helyiségek és berendezési tárgyak karbantartásáról, takarításáról, fűtésé-

ről, világításáról. 

o A diákönkormányzat előzetes bejelentés alapján, térítésmentesen hasz-

nálhatja az intézmény valamennyi helyiségét, berendezését, ha ezzel a 

nevelést és oktatást nem akadályozza. 

 A diákönkormányzat képviseletére, az iskolavezetéssel, a nevelőtestülettel való 

kapcsolattartásra a diákönkormányzatot segítő pedagógus jogosult. Akadályoz-

tatása esetén helyettesítéséről a diákönkormányzat elnöke gondoskodik. 
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 Az intézmény vezetése és nevelőtestülete köteles a magasabb jogszabályokban 

meghatározott módon és kérdésekben a diákönkormányzat jogköreinek gyakor-

lásait biztosítani. 

 A megállapodást megkötő felek megegyeznek abban, hogy az egymáshoz inté-

zett kérdések, tájékoztatások, javaslatok, előterjesztések szóban és írásban is 

érvényesek.  

 Bármelyik fél kérésére azonban az adott kérdést, tájékoztatást, javaslatot, elő-

terjesztést és az azzal kapcsolatban született választ, intézkedést írásba kell 

foglalni. 

 A megállapodást megkötő Felek az intézmény és a diákönkormányzat vezetői-

nek kapcsolattartásának kérdésköreiben az alábbiak szerint egyeznek meg: 

o a kapcsolattartásért a diákönkormányzat részéről a diákönkormányzatot 

segítő pedagógus, az igazgatóság, illetve nevelőtestület vagyis az intéz-

mény részéről az igazgató felelős; 

o a diákönkormányzat képviselője jogosult részt venni tanácskozási és vé-

leményezési joggal az iskola vezetőségének ülésein; 

o az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális 

feladatokról az intézmény igazgatója tanévenként 1 alkalommal

 szóban tájékoztatja a diákönkormányzat vezetőségét; 

o az intézmény életével kapcsolatos kérdésekről, az aktuális feladatokról a 

tanulóközösségek tanár vezetői (osztályfőnökök, szakkörvezetők stb.) kö-

telesek folyamatosan tájékoztatni a tanulókat. 

o a diákok jogainak érvényesítése, esetleges orvoslása az alábbi fórumokon 

történik: 

- diákparlament (tanévente egyszer), 

- panaszfórum, 

- diákjogi szószóló (ombudsmann). 

 Ezen együttműködési megállapodás hatálybalépése után az intézmény szerve-

zeti és működési szabályzatának elválaszthatatlan részévé válik, és annak mel-

lékletét képezi. 

 Az együttműködési megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. 

A módosítás kezdeményezése után 15 nappal a megállapodást kötő felek képvi-

selői kötelesek tárgyalást kezdeni az új megállapodásról. 
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 Ezen megállapodás a diákönkormányzat egyetértésével a tantestület  döntése 

alapján az intézmény fenntartójának jóváhagyása után lép életbe.  

 

  

 

  Ecser, 2013. március 26. 

 

 

A megállapodást megkötő felek nevében: 

 

 

 

 

..................................................................                  ……………………………………… 

           diákönkormányzat elnöke                           az intézmény igazgatója 

           

 



 

 

2. sz. melléklet 

 

 A Laky Ilonka Általános Iskola diákönkormányzatának  

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói, ta-

nulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti felépítését és működési rend-

jét szabályozza. 

Az intézmény diákönkormányzata (továbbiakban DÖK) a nemzeti köznevelésről szóló 

2011.évi CXC törvény alapján működik. 

 

A DÖK székhelye: 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3. 

 

A diákönkormányzat célja, feladata 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényben biztosított diákjogok 

biztosítása és érvényesítése. 

 A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett 

tanulók érdekében eljárjon. 

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre ki-

terjed. 

 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az intézményi 

élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is: 

o a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

o sportélet szervezése, 

o túrák, kirándulások szervezése, 

o kulturális programok, rendezvények szervezése, 

o iskolaújság működtetése, 

o iskolarádió működtetésében való részvétel, 

o kapcsolattartás más intézmények tanulóival, diákjaival. 
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A diákönkormányzat jogai, kötelezettségei 

Bizonyos ügyekben a diákönkormányzat jogosult határozatokat és döntéseket hozni. 

Ezen döntések tartalmáért, azok megtartásáért, illetve a döntés elmulasztásáért a DÖK fe-

lel. Ezekben a kérdésekben a nevelőtestületnek véleményezési, illetve jóváhagyási jogköre 

van. 

 A diákönkormányzat az alábbi kérdésekben döntési jogkört gyakorol:  

o saját működésével kapcsolatban, a nevelőtestület véleményének kikéré-

sével; 

o a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhaszná-

lása tekintetében; 

o hatáskörei gyakorlásával kapcsolatban; 

o egy tanítás nélküli munkanap programjának megállapításában; 

o a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadásá-

ban (nevelőtestületi jóváhagyás mellett); 

 A Diákönkormányzat egyetértési jogokat gyakorol az alábbi tárgy- körökben: 

o az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek, il-

letve módosításainak elfogadása előtt, 

o a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

o az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

o a házirend elfogadása előtt. 

Ezekben a kérdésekben köteles állásfoglalását indoklással együtt az intézmény nevelőtes-

tületéhez eljuttatni. Ha a DÖK nyilatkozata nemleges, vagy álláspontja eltér a nevelőtestü-

let véleményétől, akkor egyeztető tárgyaláson a DÖK elnöke, illetve a képviselő pedagó-

gus köteles részt venni. 

 A diákönkormányzat javaslatot tehet, illetve élhet véleményezési jogával az 

alábbi ügyekben, amelyeket az intézmény különféle fórumain nyilvánosságra 

hozhat: 

o az intézmény működésének és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kér-

désben; 

o az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatban, 

o a diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai;  

o vezetők közötti kapcsolattartás formájának és rendjének meghatározásá-

ban, 
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o a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, be-

rendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása) biztosítá-

sa kérdésében, 

o a mindennapi testedzés formáival kapcsolatban, 

o az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közti kapcsolattartás; 

formájának és rendjének meghatározásában, 

o az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor; 

o a tanulók szervezett véleménynyilvánítása és a tanulók rendszeres tájé-

koztatásának rendjével és formáival kapcsolatban, 

o a tanulók jutalmazásának elveivel és formájával, illetve a fegyelmező in-

tézkedések formáival és alkalmazásának elveivel kapcsolatban, 

o a diákönkormányzatok részére biztosított helyiségek kijelölésének, hasz-

nálati joga megvonásának meghatározásában, 

o ha az oktató nevelő intézmény szervezeti és működési szabályzata tanulói 

jogviszonnyal kapcsolatos kérdést rendez.; 

o a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben; 

o a tanulók helyzetéről készült beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor; 

o a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, megszervezésekor; 

o a napközis, a tanulószobai felvételelveinek megállapításakor; 

o a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor; 

o a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének meghatározásakor; 

o a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai munkaterv elkészítésé-

nél; 

o a tankönyvek vásárláshoz nyújtott állami támogatás felhasználásának 

módjával kapcsolatban. 

Ezeket a véleményeket, javaslatokat az intézmény tantestülete nem köteles figyelembe 

venni. 

   A diákönkormányzat javaslatot tehet, illetve élhet véleményezési jogával a fenntar-

tónak 

 az intézmény megszüntetésével,  

 az intézmény átszervezésével,  

 az intézmény feladatának megváltoztatásával,  

 az intézmény nevének megállapításával,  
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 az intézmény vezetőjének megbízásával, illetve a megbízás visszavonásával 

összefüggő döntése előtt. 

A diákönkormányzat tagjai 

A diákönkormányzatot az alábbi tanulóközösségekhez tartozó tanulók alkotják: 

 A diákönkormányzat tagjai az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók. A 

diák-önkormányzati tagság megszűnik, ha a tanulói jogviszony megszűnik. 

 A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselő megválasztásában  

részt venni,  mint választó és mint választható személy. 

 A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tiszt-

ségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni. 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése 

 A tanulóközösségek 

o A diákönkormányzathoz tartozó tanulóközösségek (minden osztály) tag-

jaik közül 2 fő küldöttet (képviselőt) választanak. 

o A tanulóközösségek vezetőségének tagjai az alábbi feladatokat látják el: 

- elnök,  

- titkár,  

- sportfelelős,  

- kultúrfelelős. 

o A tanulóközösség választott vezetősége a tanulóközösség érdekvédelmét, 

életének szervezését látja el, üléseit szükség szerint tartja. Munkájáról 

köteles folyamatosan tájékoztatni az őt megválasztó közösséget. 

o A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó 

tanulóközösségeket a diákönkormányzat iskolai vezetőségében,illetve tá-

jékoztatják megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az ak-

tuális feladatokról. 

 A diákönkormányzat vezetősége 

o Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai 

egyénileg, titkos szavazással választják meg. 

o A diákönkormányzat vezetősége 24 főből áll. 

o A vezetőség tagjai közül a következő tisztségviselőket választja meg:  

- elnök,  

- titkár,  
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- sportfelelős,  

- kultúrfelelős. 

o A diákönkormányzat diákvezetője a vezetőség elnöke (titkára). 

o A diákvezető feladata a vezetőség üléseinek összehívása, előkészítése, 

levezetése, a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel 

kísérése. 

o A vezetőség üléseit éves munkaterv szerint félévente tartja. 

o A vezetőség ülésein a személyi ügyek tárgyalását kivéve nyilvánosak. 

o A vezetőség külön döntése alapján más ügyben is tarthat zárt ülést. 

o A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza.  

o Külön döntés alapján a döntést titkos szavazással is meg lehet hozni. 

o A vezetőség üléseiről írásos emlékeztető (külön döntés esetén részletes, 

szó szerinti jegyzőkönyv) készül. 

o A diákönkormányzat vezetősége: 

- megválasztja a vezetőség tisztségviselőit; 

- megválasztja a diákönkormányzatot képviselő személyeket az 

- intézmény igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartás-

ra, illetve az iskolaszékbe; 

- részt vesz a tanulók szabadidős, tanórán kívüli iskolai programjai-

nak megszervezésében, 

- tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket az igazgatóság 

tevékenységéről, döntéseiről, 

- a tanulóközösségek javaslata alapján felkéri a diákönkormányzat 

munkáját segítő  pedagógust, 

- az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján együttműkö-

dési megállapodást köt a nevelőtestülettel; 

- elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét; 

- rendelkezik a diákönkormányzat által felhasználható pénzeszközök 

felett; 

- a nevelőtestület véleményének figyelembevételével dönt az egy ta-

nítás nélküli munkanap programjáról, 

- évente egy alkalommal megszervezi a diákközgyűlést, amelyen át-

tekintik a diák jogok érvényesülését, 
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- megbízatásának lejárta előtt 4 héttel megszervezi az új vezetőség 

megválasztását; 

- csatlakozhat a diákönkormányzatok területi vagy országos szerve-

zetéhez, szövetségéhez. 

A diákönkormányzat vezetőségének kötelessége, hogy 

 személyi döntései, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves mun-

katerv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanuló-közösségek, tanulók 

véleményét; 

 évente 1 alkalommal a diákönkormányzat tagjait összehívja és tájékoztassa a 

vezetőség által végzett munkáról. 

A diákönkormányzat vezetőségének megbízatása 1 tanévre szól. 

Képviselet, kapcsolattartás 

A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartás-

ban, tárgyalásokon a diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli. 

 

Záró rendelkezések 

 

A szervezeti és működési szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja 

kezdeményezheti. 

A szervezeti és működési szabályzatot a tagok véleményének meghallgatása után a 

diákönkormányzat vezetősége fogadja el, majd az a nevelőtestület jóváhagyása után lép 

életbe. 

A jóváhagyást a nevelőtestület csak akkor tagadhatja meg, ha a diák-önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzata valamely jogszabállyal, vagy az intézmény szervezeti 

és működési szabályzatával, illetve házirendjével ellentétes.  

A diák-önkormányzati SZMSZ-ről, vagy annak módosításáról a nevelőtestületnek a 

jóváhagyásra történő beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell. Ennek hiányá-

ban az SZMSZ, illetve annak módosítása elfogadottnak tekintendő.  

A diákönkormányzat SZMSZ-ét 3 évente felül vizsgálni és szükség szerint módosí-

tani kell. 
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A diákönkormányzat  SZMSZ-ét soron kívül módosítani kell, ha jogszabályi változás, há-

zirendváltozás, vagy az intézmény szervezeti működési szabályzatának módosítása szük-

ségessé teszi.  

A módosítást mindkét fél képviselője kezdeményezheti. 

Az SZMSZ elkészítéséért, aktualizálásáért a DÖK elnöke felelős.   

 

Ezt a  szervezeti és működési szabályzatot a diákönkormányzat vezetősége 2013. március 

26-ai ülésén fogadta el, és a nevelőtestület 2013. márc. 26 -án hagyta jóvá. 

 

Ecser, 2013. március 26. 

 

 

 

 

 

......................................................                           ……………………………………...   

       diákönkormányzat elnöke   diákönkormányzatot segítő pedagógus
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SZMSZ       VI. sz. MELLÉKLETE 

 

A  DIÁKSPORTKÖR (DSK) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

Személyi felépítés 

 

Iskolaigazgató    Szeverné Csekei Csilla 

DSK-ért felelős igazgatóhelyettes  Kiss Katalin 

  

DSK vezető    Kókai Nikoletta 

(testnevelő tanár) 

Diákképviselők   A DÖK képviselők közöl a helyettesek látják el ezt a  

(az osztályok DSK képviselői)          feladatot 

Tagság     Az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok 

 

DSK tisztségviselők feladatai 

 

 Iskolaigazgató  

Ellenőrzi a szakmai és gazdasági munkát. 

 

 Igazgató helyettes (gazdasági vezető) 

o Irányítja, ellenőrzi a DSK működését;  

o Összehívja a közgyűlést (a diákközgyűléssel összevonható); 

o Javaslatot tesz a DSK működési szabályzat módosítására; 

o Pályázati lehetőségeket keres  és részt vesz sportpályázatok írásában; 

o Irányítja a DSK gazdasági feladatait; 

o Intézi a költségvetési kapcsolatokat; 

o Évente elkészíti a pénzügyi beszámolót. 

 

 DSK vezető (testnevelő tanár) 

o Megtervezi, irányítja a szakmai munkát; 

o Segítséget nyújt az igazgatóhelyettes pénzügyi feladatainak elvégzésé-

hez; 
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o Dönt kisebb tételű pénzügyekben; 

o Részt vesz sportpályázatok írásában; 

o Értékeli a munkát és beszámol az eredményekről; 

o Vállalja, hogy az éves sportprogram tervezésében, szervezésében, lebo-

nyolításában részt vesz; 

o Támogatja a diákok kezdeményezéseit; 

o Felelős vezetője lesz a programjaiknak; 

o Irányítja a sportszakmai munkát; 

o Edzői feladatokat lát el; 

o Tájékoztatja a diákokat a versenyekről, a verseny előtti teendőkről. 

 

DSK tagjai az iskola tanulói, akik sportköri hozzájárulást fizetnek.  

A tagdíj mértékéről a vezetőség javaslatára  szavazatukkal döntenek a diákképvise-

lők a diáktagság valamint a Szülői Szervezet a szülők képviseletében. 

A tanulók sportköri-hozzájárulás ellenében a hét minden napján tanári felügyelettel hasz-

nálhatják az iskola sportlétesítményeit és eszközeit, úszásoktatáson -, edzéseken-, verse-

nyeken vehetnek részt. 

 

A DSK költségvetését a sportköri hozzájárulások, a pályázatokon nyert összegek és az 

iskolai költségvetési támogatás adja.  

A befolyt pénzből 

o Fedezi a DSK a versenyeken való részvételeket (utazás, nevezés); 

o Házi versenyek, sportprogramok, sportnap lebonyolítását, díjazását; 

o Jutalmazások finanszírozását. 

 

A DSK működési szabályzatát a tagokkal a Diáksportkör vezetője ismerteti. 

 

Ecser, 2009. augusztus 31. 

         

Szeverné Csekei Csilla 

         igazgató 

 

 

                    Kókai Nikoletta 

                         DSK vezető 


