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I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐI 

  
1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya 

 
1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, 
az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó 
megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer 
racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 

  
2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő törvények, rendeletek figyelembe 

vételével készült: 
  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;  
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 
 

  
 A szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi: 

• az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzatát [11/1994. 8VI. 8.) MKM rendelet a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről 6/C. §(2) bekezdés], 

• az intézmény adatkezelési szabályzatát , 
  
A szabályzat hatálya 
  

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása 
kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel 
szerződéses jogviszonyban állókra. 
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK (Szakmai Alapdokumentum alapján) 
  
A köznevelési intézmény: 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 

1.2. Idegen nyelvű neve:   Táncsics Deutsche Nationalitätengrundschule 

2. Feladatellátási helyei: 

2.1. Székhelye:    1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 53. 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve:   Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:  emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye:   1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve:   Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

3.5. Fenntartó székhelye:  1051 Budapest, Nádor utca 32. 

4. Típusa     általános iskola 

5. OM azonosító:    035131 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 53. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.2 alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) 

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-

oktatás, magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-

oktatás) 

6.1.2. integrációs felkészítés 

6.1.2. iskola maximális létszáma: 448 fő 

6.1.3. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 53. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 141980 

7.1.2. Hasznos alapterülete: bruttó 7775 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 
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7.1.4. A KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.5. Működtető neve: Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzat 

7.1.6. Működtető székhelye: 1184 Budapest, Üllői út 400. 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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II.  AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 
 

2.§ A szervezeti egységek 
  
1.) Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet 
érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi 
követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a 
racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és 
igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 
 
Igazgató  
 
Általános igazgató helyettes  
 
Munkaközösség-vezetők: 

� Alsós munkaközösség-vezető 
� Humán 
� Reál 

 
Szervezeti ábra 

 
                   
 
 
 
 
 

  

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

Alsós munkakö-
zösség 

Humán 
munkaközösség 

Reál 
munkaközösség 
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2.) A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje 
Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az 
intézményi  feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő 
tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják.  
  
  

3.§ Az intézmény vezetője 
  

1.) A vezető személye 
Az intézmény vezetője csak a közoktatási törvény által előírt feltételeknek megfelelő 
személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat  útján történik. A vezetői megbízás 
legfontosabb követelménye: az intézmény típusnak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan 
idejű alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. 
Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt 
azonban be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az 
iskolai szülői szervezetnek, a diákönkormányzatnak, a helyi kisebbségi önkormányzatnak 
a véleményét. 

  
2.) Az intézményvezető jogköre 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a közoktatási törvény, valamint a 
fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai: 
- munkáltatói jogkör gyakorlása, kinevezések, felmentések 
- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
- a nevelőtestület vezetése, 
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 
- a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, 
- a munkáltatói és fegyelmi jogkör, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, 
- utalványozási jogkör, 
- a közoktatási intézmény képviselete, 
- együttműködés biztosítása az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti 

szervekkel, a szülők és a diákok képviselőjével, és a diákmozgalommal való 
együttműködés, 

- a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése, 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésének irányítása, 
- a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a kollektív szerződés 
(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe,                                               

- a felnőttoktatás igény szerinti megszervezése, 
- a tankönyvrendelés szabályozása, 
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- az intézményvezető távolléte esetén feladat átruházás az iskola igazgatóhelyettesére, 
- az iskolai ügyrend jogszerű szabályzása. 

  
Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető 
feladatok: 
- tanulói felvétel, intézményi költségvetés. 
  
3.) Az intézményvezető felelőssége 

Az intézmény vezetője (igazgatója) – a közoktatási törvénynek megfelelően – egy 
személyben felelős az alábbiakért: 
- a szakszerű és törvényes működésért, 
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 
- a  pedagógiai munkáért, 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 
- a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megtartásáért, 
- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, 
- a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. 

 
4.§ Az intézmény vezetősége 

  
1.) A vezető helyettes (igazgatóhelyettes) személye: 

Az intézményvezető feladatait a pedagógiai vezető helyettes közreműködésével látja el. A 
vezető helyettesi megbízást – a nevelőtestületi véleményezési jogkör  megtartásával – az 
intézményvezető adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás 
visszavonásig érvényes. 
Az általános vezető helyettes  a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és 
szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal 
rendelkező személy. A pedagógiai vezető helyettes irányítják közvetlenül a pedagógusok 
munkáját. 
  

2.) A  vezető helyettes jogköre és felelőssége 
A vezető helyettes munkájának munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető 
közvetlen irányítása mellett végzik. A vezető helyettes feladat- és hatásköre kiterjed 
egész munkakörükre.  
A vezető helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, 
ezen túlmenően személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek. A vezető 
helyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és 
pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő 
megoldandó problémák jelzésére. 
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3.) A vezetőség 
Az intézmény vezetősége az igazgatón és a vezető helyettes kívül az úgy nevezett 
középvezetőkből áll. A középvezetők az egyes szervezeti egységes munkáját irányítják, 
tervezik, szervezik, ellenőrzik és értékelik. 
A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól beszámol közvetlen vezetőjének,    
kiemelkedő jelentőségű ügyben az intézményvezetőnek. 
A vezetőség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek. 
Az intézmény vezetősége, konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt 
szükségesnek látja. 
Az intézményvezetőség tagjai: az intézményvezető, a vezető helyettes, a szakmai 
munkaközösségek vezetői, az intézmény közalkalmazottainak választott képviselője, a 
diákság pedagógusvezetője, továbbá a szakszervezeti képviselő. 
A vezetők és a középvezetők a vezetői értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységes 
működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, 
valamint azok megoldási módjáról. 

  
4.) A vezetők kapcsolattartási rendje 

Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek 
megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. 
A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban 
emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az 
általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. 

  
5.) A vezetők helyettesítési rendje 

Az intézményvezető helyettesítése: 
Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az 
általános helyettese,  
Egyéb esetekben a következő beosztású munkatárs helyettesíti. 

1) Az általános vezető helyettes. 
2) Humán munkaközösség vezetője. 
3) Más kinevezett pedagógus dolgozó, akit ezzel a feladattal átmenetileg megbíz az 

igazgató.  
 
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön 
írásos intézkedésben ad felhatalmazást a fenntartó. 
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III.  AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS  

KAPCSOLATTARTÁSUK 

  
5.§ Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 

  
1.) Közalkalmazottak 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos 
kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény 
szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi 
dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlen vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. 
A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) 
határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az 
SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. 

  
2.) Az alkalmazotti közösségek jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti 
jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és 
véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 
álláspontjait a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre 
jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, 
amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes 
felelősséggel egy személyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 
1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

  
3.) Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a 
választott közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A 
kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, 
amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 
  
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági 
ülések, intézményi gyűlések, stb. 
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Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, 
melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. 
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, 
nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, 
egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg 
kell   hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
  
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt 
jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
  

6.§ A tanulói közösség és kapcsolattartás rendje 

  
1.) Az osztályközösségek és tanulócsoportok 

Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok 
egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben 
meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az 
osztályfőnököt a felelős igazgatóhelyettes és vezetőség javaslatát figyelembe véve az 
igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult – az osztályközösségben tapasztalt 
problémák megoldására – az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét 
összehívni. 
Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási 
órákon, melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen 
nyelvi órák, technika órák stb.). A tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, 
vagy a tanrend szervezése indokolt 

  
2.) A diákközgyűlés (iskolagyűlés) 

Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A 
diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, 
javaslatait. 
A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében 
meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell 
diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy – a diákönkormányzat döntése 
alapján – a diákok küldöttei vesznek részt. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés 
rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 
A diákközgyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzati vezetők beszámolnak az 
előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, 
érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és 
az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kéréseire az 
igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, 
ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola igazgatója kezdeményezi. 
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7.§ Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 
  

 a.) 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  tanáriban  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. 

  
b.) 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, 
o  a diákközgyűlésen (iskolagyűlésen) havonta legalább egy alkalommal,  
o az aulában  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.  
  
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 
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tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, 
a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.  
  
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 
nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

  
c.) A nevelők és a szülők 

  

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

• az igazgató: 
o a szülői szervezet ülésén  
o az iskolai szülői értekezleten tanévenként három alkalommal, 
o az aulában elhelyezett hirdető táblán keresztül, 
o az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

• az osztályfőnökök: 
o az osztályszülői értekezleten,  

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, 
•  a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések, 

• írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 
  

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.  
  

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az 
iskolaszékhez fordulhatnak.          
  

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, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve házirendjéről az iskola 
igazgatójától, valamint igazgatóhelyetteseitől az iskolai munkatervben évenként 
meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  
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Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 
megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 
intézményeknél található meg: 

• az iskola fenntartójánál, 
• az iskola irattárában, 

• az iskola könyvtárában, 
• az iskola nevelői szobájában, 

• az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél, 
• az iskola honlapján. 

  

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 
  

A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

• az iskola portáján; 
• az iskola irattárában;  
• az iskola könyvtárában; 

• az iskola nevelői szobájában; 
• az iskola igazgatójánál; 

• az iskola igazgatóhelyetteseinél; 
• az osztályfőnököknél; 
• a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

• az iskolaszék elnökénél, 
• az iskola honlapján. 

A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába 
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, aki ezt írásban elismeri, hogy megkapta, és az 
abban foglaltakat tudomásul veszi. 

2. 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 utca 10-14.) 

• Az intézmény működtetőjével: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata (1184 Bp., Üllői út 400.)  

• Gazdasági Ellátó Szolgálat (1181 Bp., Városház u. 16.)   
• Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt. (1181 Bp., Üllői út 423.) 

• A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri 
hivatallal: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata (1184 Bp., Üllői út 400.) 
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• A kerületi pedagógiai intézettel: Budapest XVIII. kerületi Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató (1181 Bp., Kondor Béla sétány 10.)  

• A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel 
• A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Nevelési Tanácsadó Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat (1181 Bp., Kondor Béla sétány 10.) 
• Csibész Családvédelmi és Módszertani Központ 

 
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 
  

1. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres 
munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, 
gazdálkodókkal: 

• közművelődési intézményekkel 
• társadalmi egyesületekkel 

  
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az egyes 
intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartást az Intézményi Minőségirányítási 
Program rögzíti. 
  

2. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 
kapcsolatot tart fenn a XVIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat illetékes egészségügyi 
dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatát.  

  
3. Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás rendje, formája, módja: 

 
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a XVIII. kerületi Önkormányzat 
Gyermekjóléti Szolgálatával.  
A gyermekvédelmi felelős amennyiben a probléma megoldását nem látja 
biztosítottnak, jelzési kötelezettségével élve további segítség érdekében intézkedések 
kérhet. 
 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 
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8.§ A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje 
  
1.) A szülői szervezetek (SZMK) 

A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és 
kötelességük teljesítésére osztályonként szülői szervezetet (osztály SZMK) hozhatnak 
létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének 
elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. 
Az iskolai szülői szervezet (iskolai SZMK) tagjai jogosultak eljárni valamennyi szülő 
képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben. Ők képviselik a szülői 
oldalt az Iskolaszékben. 

  
2.) A szülői közösséggel való kapcsolattartás 

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösségeket vezető osztályfőnök 
közvetlen kapcsolatot tart. 
A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői 
szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. 
Az iskolai SZMK-t az intézményvezető, a munkatervben rögzített időpontokban 
tanévenként legalább egyszer összehívja, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról 
és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. 
A SZMK elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel, és tanévenként 
egyszer beszámol a szülői közösség tevékenységéről. 

  
3.) A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény – a közoktatási törvénynek megfelelően -  a tanulókról a tanév során 
rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A 
szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek,  az egyéni tájékoztatás a 
fogadóórákon történik. 
  
A szülői értekezletek rendje: 
Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kettő,  a munkatervben 
rögzített időpontú, rendes  szülői értekezletet tart az osztályfőnök (csoportvezető) 
vezetésével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, 
feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban (csoportban) oktató-nevelő új pedagógusokat 
is. 
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a 
szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 
A szülői fogadóórák rendje: Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni 
tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. 
Az intézmény tanévenként négy, a munkatervben rögzített időpontú rendes szülői 
fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök 
írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán 
kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot 
kell egyeztetni az érintett pedagógussal. 



 
18 

  
4.) A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 

Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos 
pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit 
gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a 
szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális 
információkról is. 
A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden  értékelő érdemjegyet és írásos 
bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is 
feltüntetni, azt dátummal és kézjeggyel ellátni: a szóbeli feleletet aznap, az írásbeli 
számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján. Az érdemjegyek beírási 
kötelezettsége miatt a tájékoztató füzetet a tanulótól beszedni nem szabad a tanítás 
időtartama alatt. 
Az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet  
érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket. Ha 
a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, ezt az osztálynaplóba dátummal és kézjeggyel ellátva 
kell bejegyezni. 
Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, 
magatartásáról és szorgalmáról a negyedévi és a háromnegyedévi szöveges értékelés 
során. 

  
  

9.§  Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 

  
1.) A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 
szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb 
ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel. 
A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői 
rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású 
alkalmazottaival, - meghívás vagy egyéb értesítés alapján. A kapcsolattartás formái és 
módjai: 
- közös értekezletek tartása, 
- szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 
- módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 
- közös ünnepélyek rendezése, 
- intézményi rendezvények látogatása, hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

  
2.) Rendszeres külső kapcsolatok 

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot 
tart számos szervezettel.  Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban 
működő intézményekhez és szervezetekhez. 
Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 
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- a fenntartóval, 
- a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, 
- a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi hatóságokkal, 
- nevelési tanácsadó szolgálattal, 
- a családsegítő központtal, 
- gyermekjóléti szolgálattal, 
- körzetébe tartozó óvodákkal. 
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IV.   A NEVELŐTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

  
10.§ A nevelőtestület és működési rendje 

  
1.) A nevelőtestület 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 
kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 
A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, és a nevelő és oktatómunkát 
közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. 
       

2.) A nevelőtestület feladatai és jogai 
A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása, és egységes 
megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a 
komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel 
rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga 
szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban.  
 
A nevelőtestület döntési jogköre: 
- a pedagógiai program elfogadása, 
- az SZMSZ és a házirend elfogadása, 
- a tanév munkatervének jóváhagyása, 
- átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 
- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 
- a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 
- az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
- a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 
- saját feladatainak és jogainak részleges átruházása, 

  
  
3.) A nevelőtestület értekezletei 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az 
értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. 
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók 
– iskolaszék, szülői szervezet, diákönkormányzat, stb. – képviselőjét meg kell hívni. 
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb 
évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati 
joggal. 
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A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 
- a tanévnyitó értekezlet, 
- félévi és év végi osztályozó értekezlet, 
- alkalmankénti nevelési értekezlet 
- tanévzáró értekezlet. 
  

  
Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint 
a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója, vagy vezetősége szükségesnek látja. 

  
4.) A nevelőtestület döntései és határozatai 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak 
kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. 
A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 
A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét az iskolatitkár 
vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület 
jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába 
kerülnek, határozati formában. 
  

    
11.§  A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

  
1.) A munkaközösségek célja 

Az  azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok  a közös minőségi és 
szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai 
munkaközösségeket hoznak létre. 
A szakmai munkaközösségek tagjai közül évenként a munkaközösség saját 
tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az 
intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. 

  
2.) A szakmai munkaközösségek feladatai 

A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: 
- fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, 
- javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai 

előirányzatainak felhasználására, 
- szervezi a pedagógusok továbbképzését,  
- támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 
- összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, 
- felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 
- összeállítja a vizsgák (felvételi, különbözeti, osztályozó, javító, helyi stb.) feladatait és 

tételsorait, 
- kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket, 
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- végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, 
- kiválasztja az iskolában használható tankönyveket (tantárgyak, osztályok, csoportok és 

tanévek szerint). 
   

3.) A munkaközösség-vezetők jogai és feladatai 
A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény 
vezetősége felé és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a 
munkaközösség tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi 
pontjaival kapcsolatban. 
  
A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai: 
- irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, 
- értekezleteket hív össze, 
- bemutató foglalkozásokat szervez, 
- elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez 

igazodó tanmeneteit,  
- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti 

előrehaladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést 
kezdeményez az intézményvezető felé, 

- összeállítja a pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves 
munkaprogramját, 

- beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, 
- javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésre, a munkaközösségi 

tagok jutalmazására. Kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra, stb. 

   
12.§ A nevelőtestület feladatainak átruházása 

  
1.) Az egyes feladat- és jogkörök átadása 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 
meghatározott időre vagy alkalmilag  
- bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így 

a szakmai munkaközösségre az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. 
Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai 
munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a 
munkatervben rögzített félévi értekezlet időpontjában. 

   
2.) Az osztályközösségek nevelőtestületi megítélése 

A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi 
munkájának értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az érintett 
közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át. 
A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettség az osztályközösségek esetében az 
osztályfőnökre hárul. Az adott tanulói közösségért felelős osztályfőnök szükség esetén – a 
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felelős vezetőhelyettes tudtával – úgynevezett nevelői osztályértekezletet hívhat össze, 
melyen az osztály pedagógusainak jelen kell lenniük. 

  
3.) A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai 

A nevelőtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogköréből a szakmai 
munkaközösségre ruházza át az alábbi jogköreit: 
- a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása, 
- a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 
- továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 
- jutalmazásra, kitüntetésre,  
- a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése, 
- a szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése. 
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V. AZ INTÉZMÉNY M ŰKÖDÉSI RENDJE 
  

13. §  A tanév helyi rendje 

  
1.) A tanév rendjének meghatározása 

A tanév minden év szeptember elsejétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév 
általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, 
programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek 
véleményének figyelembe vételével. 

  
2.) A tanév rendje és annak közzététele 

A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 
eseményeket és időpontokat: 
- a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, 
- az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 
- a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 
- a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti, helyi, alap) rendjét, 
- a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját – a miniszteri rendelet keretein belül, 
- a bemutató órák és foglalkozások rendjét, 
- a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. 
  
A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a 
balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a 
tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A fentieket, a házirendet, a 
nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény bejáratánál ki kell függeszteni. 
A fentiek időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

  
  
3.) Az intézmény nyitva tartása 

Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon: 
 6 órától  20 óráig tart nyitva. 
Az intézmény hivatalos munkarendje tanítási napokon: 
 6,30 órától  17,00 óráig tart. 
A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt – eseti 
kérelmek alapján. 
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az 
intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt 
egyébként zárva kell tartani!  
Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.  
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14. §  A tanítási napok rendje 
  

1.) A tanítási órák rendje 
Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban 
levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 
A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) 8,00 órától 16,00 
óráig  tart, iskolaotthonos osztályoknál 8,00 órától 16,30 óráig. 
A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8,00 órakor kezdődik, 
nulladik óra nem tartható. 
Indokolt esetben az intézményvezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.  
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai 
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A 
tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az 
intézményvezető és a vezető helyettes tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó 
szabályait a házirend tartalmazza. 

  
2.) Az óraközi szünetek rendje 

Az óraközi szünetek időtartama: 15 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend 
szerint.  
Minden szünet ideje alatt – a tanulók egészsége érdekében – a tantermekben szellőztetni 
kell. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók – egészségük érdekében – 
lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! 
Az étkezést lehetőség szerint 11,45 és 14 óra között kell lebonyolítani.  

  
3.) Az intézményi felügyelet rendszabályai 

Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend 
szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát 
vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint 
közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint 
beosztott ügyeletes pedagógusok és diákok látják el. 
Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti 
rend beosztásáért a feladattal megbízott igazgató-helyettes a felelős havonta. Az ügyeletre 
beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület 
rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus feladatait az 
ügyeleti rend tartalmazza, továbbá a pedagógusokra vonatkozó munkaköri leírás. 
Tanulói ügyeleti rendszer segíti az ügyeletes pedagógusok munkáját, melynek szabályai a 
házirendben találhatók.  
Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás (foglalkozás) előtti és utáni alábbi időszakokra.  
A tanítás nélküli munkanapokon az intézmény gyermekfelügyeletet biztosít szülői kérésre.  
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15.§ Az intézmény munkarendje 

  
1.) A vezetők intézményben való tartózkodása 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodnia. 
Ezért az intézmény vezetője vagy vezető helyettes heti beosztás alapján látják el az 
ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben 
rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 

  
 
2.) A közalkalmazottak munkarendje 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a 
hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg. A 
közalkalmazottak munkaköri leírásait az intézményvezető készítik el. Minden 
közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és 
balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott 
munkatársa tartja. 

A vezető helyettes tesz javaslatot – a törvényes munkaidő és pihenő idő 
figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a 

közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

A munkaidő minden területen heti 40 óra.  

3.) A pedagógusok munkarendje 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési-oktatási 
intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a 
nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő 
foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások 
összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok 
egyenletes terhelése. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató-
helyettes állapítják meg, - az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) 
elcserélését az engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel 
munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 
perccel kell korábban érkeznie. 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy 
feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban való 
lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén – lehetőség szerint – 
szakszerűen kell helyettesíteni. 
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A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobáiban kell tartani. 
A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra 
megkezdése előtt negyed órával jelezni kell az intézmény felé. 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – tanítási (foglalkozási) órák 
megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja, - az 
igazgató-helyettes és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása 
után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, 
rátermettségét és szakmai felkészültségét. 

  

4.) A tanulók munkarendje 
A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a házirend határozza 
meg. 
A házirend szabályait a nevelőtestület – az intézményvezető (igazgató) előterjesztése után 
– az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a 
pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára és 
az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 
 
 

16.§ Az iskolai könyvtár működési rendje 
  
  
Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 
érdekében iskolai könyvtár működik.  
  
Az iskolai 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 iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez 
be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 
Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros tanár rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi 
könyvtárakkal: 

• XVIII. ker. Szabó Lőrinc Könyvtár 
  
Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a 
könyvtáros tanár a felelős. A könyvtáros tanár feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
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Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat 1. sz. 
mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai 
munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. 
  
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók 
és azok csoportjai. 
  
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

• tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
• tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

• könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 
• könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

• számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása, 
• tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, 

valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 
   
A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai 
könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre 
szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy 
tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia. 
  
Az iskolai könyvtár tanítási napokon 8,00 órától 16,00 óráig tart nyitva.  
  
A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások 
körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral 
egyeztetniük kell. 
  
Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt 
segédkönyvek kivételével) három  hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő   
egy alkalommal meghosszabbítható. 
  
Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

• kézikönyvek, 

• számítógépes szoftverek, 
  
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 
okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött 
dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt 
módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a 
könyvtáros tanár vagy tanító javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. 
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17.§ Az iskolai tankönyvellátás rendje. 

  
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. 
  
Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős 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) 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 a dönt az alábbiak 
figyelembe vételével:  

• A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója – az osztályfőnökök, valamint a 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével – felméri, hány tanuló 
kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a 
napköziben, tanulószobán tankönyvet biztosítani, valamint tájékoztatja a szülőket 
arról, hogy kik jogosultak normatív kedvezményre.  

• A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által 
kiadott igénylő lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt a gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősnek be kell mutatniuk a normatív kedvezményre való 
jogosultságot igazoló iratot. 

• A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja a nevelőtestületet, az 
iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri 
véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

• A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt, és erről az iskola igazgatója 
írásban értesíti a szülőket.  

• Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő 
számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő 
felkészüléshez.  
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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 összeget az 
iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.  
  
A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az szmk, az iskolai szülői 
szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  
  

Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak 
(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények 
figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 
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VI. TANÓRÁN KÍVÜL FOGLALKOZÁSOK 
 

18.§  Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

  

1.) A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórákon kívüli foglalkozások tartását a 
tanulók közössége, a szülői szervezetek, az iskolaszék, továbbá a szakmai 
munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. 

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény május 30-ig hirdeti meg, és a tanulók 
érdeklődésüknek megfelelően szeptember 08-ig választhatnak. A foglalkozásokra írásban 
kell jelentkezni a tájékoztató füzetben a szülők aláírásával. 

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglakozásokon való részvétel 
kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti 
az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt. 

  
2.) A napközis és tanulószobai foglalkozások 

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és 
tanulószobai ellátását. A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni az iskola 
hivatalos tájékoztató füzetében. 
 
A napközis foglalkozások rendje: 
11,45-tól 16,30 óráig 
A tanulószobai foglalkozások rendje: 
13,00-16,00 óráig 
Délutáni ügyelet rendje: 
16,30-17,00 óráig. 

  
3.) Szakkörök 

A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől 
függően indítja az iskola. A szakköröket  vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. A 
foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a 
látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör 
működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi 
osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja. 
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4.) Énekkar 
Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban 
meghatározott időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei 
képességének, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók 
létrehozása. 
Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai 
ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért működésének minden költségét az 
iskola viseli. 
 

5.) Sportkörök 
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a 
testnevelő tanárok. 
Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági (kosárlabda, röplabda, 
labdarúgás, stb.) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre. 

  
6.) A könyvtár 

Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási idejében 
áll a  tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az 
egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik. 

  
7.) Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálás) 

A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az első négy 
évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára, 
kötelező jelleggel történnek. Az ötödik évfolyamtól a korrepetálás differenciált 
foglalkoztatással – egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel – a 
szaktanárok javaslatára történik. 
 
 

19.§  Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 
 

1.) Versenyek és bajnokságok 
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon 
való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 
Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai 
munkaközösségek határozzák meg és felelősek lebonyolításukért. A szervezést a vezető 
helyettes irányítja. 

  
2.) Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 
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Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melynek célja – a 
pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális 
örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése. 
A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási 
szünetben szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az 
igazgatóhelyettesnek. 
A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni. 
Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás szervezési 
kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható költségeiről a szülőket 
az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a kirándulás költségeinek 
vállalásáról. A tanuló szociális helyzetéről, tanulmányi eredményétől függően a 
kirándulás költségeihez az iskola is hozzájárulhat. 
A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program 
zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni kell 
az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. 

  
 
3.) A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos 
utazáshoz, - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos 
rendezvény – az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, 
csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt 
legalább egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek 
tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő 
tanulók számát, névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. 

  
4.) Kulturális intézmények látogatása 

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a 
tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb 
tanulócsoportok számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye 
szükséges. 

  
5.) Egyéb rendezvények 

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb 
rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor 
kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit 
igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási idő 

   
6.) Tanfolyamok 

Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok 
vállalkozásának függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a 
szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként 
előre térítési díj fizetendő. 
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20.§ A mindennapi testedzés formái 

 Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 
  
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 

• Az első-negyedik évfolyamon 
o a heti öt kötelező testnevelés óra, 
o szabadidőben  játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

• Az ötödik-nyolcadik évfolyamon 
o a heti 5 kötelező testnevelés óra, 
o az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, 
o a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek 

tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak. 
• A napközi otthonban és a tanulószobán 

o a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 
  
A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások és az iskolában 
működő diáksportköri egyesület szakosztályainak, 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 
nevelőtestülete által megválasztott és az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár 
segíti. 
  
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 (sportágak, tevékenységi formák, sportköri 
csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.  
A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, 
hogy  

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

• a téli időszakban: a tornaterem, tornaszoba, stb. 
testnevelő tanár felügyelete mellett a hét öt napján 14,00 óra és 17,00 óra között a tanulók 
számára nyitva legyen.  
  
A tömegsport- foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben és a 
tantárgy-felosztásban kell meghatározni. 
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VII. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELS Ő ELLENŐRZÉSRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
 

21.§. Szabályozás 
 
Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

• biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai 
programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 
hatékonyságát; 

• segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

• az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 
munkavégzéséről; 

• feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és 
jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,  

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 
belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

  
A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

1. A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 
• az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

• az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 
másolatot készíteni; 

• az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 
kísérni; 

• az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 
 

2. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 
Az intézményben folyó pénzügyi belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett 
minta alapján elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik.  

  
A pénzügyi belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséért a belső ellenőrzési vezető 
a felelős. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat az intézményben az intézményvezető 
látja el. 
 A belső ellenőri tevékenységet az intézményben megbízási jogviszony keretében az 
intézménytől független magánszemély vagy egyéni vállalkozó vagy vállalkozás látja 
el. 
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22.§ A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

  
  

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 
• biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettanterv, 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.  

  
A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

• igazgató, 
• igazgatóhelyettes, 

• munkaközösség-vezetők, 
az  igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül 
bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 
  
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, 
• 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. 
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VIII. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ 
FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 
A fegyelmi eljárásra egyebekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § 
alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60. §-ai az irányadók. 

A tanulóval szemben lefolytatott eljárás részletes szabályai 

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató jár el. 

A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület a kötelezettségszegésről való 
tudomásszerzéstől számított három hónapon belül dönt. A határozatot írásba kell foglalni, 
melyet az igazgató ír alá, s a nevelőtestület két szavazati jogú tagja aláírásával hitelesít. 

A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az 
intézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi 
eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a 
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a 
kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület döntését követően az intézmény vezetője a 
diákönkormányzat választmányát a diákönkormányzatot segítő pedagógus révén, a szülői 
szervezet vezetőjét a helyben szokásos módon, a sértett és a kötelességszegő tanulót illetve 
törvényes képviselőjét az osztályfőnök útján haladéktalanul értesíti, melyben felhívja a 
figyelmet az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségére. 

Fegyelmi egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú 
sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő 
egyetért. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt 
tanítási napon belül – írásban bejelentheti, hogy kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A 
fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a 
bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás 
nem vezetett eredményre. 

Harmadszori kötelességszegés esetén a nevelőtestület az egyeztető eljárás alkalmazását 
megtagadhatja. A döntése előtt be kell szerezni, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az 
intézményi tanács – ennek hiányában az iskolaszék véleményét. 

Az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek 
személyét mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az igazgatóval való konzultáció után jelöli 
ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető eljárás 
időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti. 
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Az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért 
felelős személy kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját. 

Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell 
folytatni. 

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 
orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, 
kiskorú esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell 
szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik az 
egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 
körben nyilvánosságra lehet hozni. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 
kötelező, ha a tanuló maga, illetve a kiskorú szülője gyermeke ellen kéri. 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 
cselekmény tárgyi súlyát, közösségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni. 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni és írásba kell 
foglalni, melyet az eljárás során a diákönkormányzatot segítő pedagógus ismertet. 

A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás; 
b) szigorú megrovás; 
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható; 
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, mely utóbbi akkor 

alkalmazható, ha az iskola igazgatója megállapodott a másik (fogadó) iskola 
igazgatójával; 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, ha a 
tanév végi osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles tanuló esetén 
csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és 
igen súlyos; 

f) kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a 
fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos. 

A fegyelmi eljárás lefolytatásával az igazgató – a nevelőtestület véleményének kikérését 
követően – olyan pedagógust bíz meg, akitől az ügy tárgyilagos elbírálásában való részvétel 
elvárható. 
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A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló 
szülőjét a fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus értesíti, s gondoskodik arról, 
hogy az eljárás során a tanuló meghallgatására sor kerüljön, és álláspontját, védekezését elő 
tudja adni. 

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi 
eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus – az igazgatóval való egyeztetést 
követően – kijelöli a fegyelmi eljárás (meghallgatás, tárgyalás) helyét, időpontját, 
gondoskodik a technikai feltételek biztosításáról, az érintett felek illetve az eljárási 
cselekmények más résztvevőinek értesítéséről. 

Ha az eljárás alá vont tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás 
tisztázása végett arra szükség van, fegyelmi tárgyalást kell tartani. 

Ha az eljárás alá vont tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás 
tisztázása végett arra szükség van fegyelmi tárgyalást kell tartani. A fegyelmi tárgyalást a 
fegyelmi eljárás lefolytatásával a nevelőtestület által egyszerű szótöbbséggel megbízott öttagú 
pedagógusokból álló bizottság folytatja le a fegyelmi eljárás megindításától számított 
igazgatói döntést követő harminc napon belül. A fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság saját 
tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak. 

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tárgyalást levezető bizottság dönthet úgy, hogy a 
nyilvánosságot a tanuló illetve képviselője kérésére korlátozhatja vagy kizárhatja. 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnök 
szóban kihirdeti. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid 
indoklását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé tesz, a határozat szóbeli 
kihirdetését a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 
A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: 

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi 
büntetés esetén hat hónapnál; 

• áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, fegyelmi büntetések esetén 
tizenkettő hónapnál. 
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A fegyelmi büntetés végrehajtása – különösen méltánylást érdemlő körülményekre és a 
fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekmény súlyára való tekintettel – legfeljebb hat hónap 
időtartamra felfüggeszthető. 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a sértett vagy a 
kötelességszegő tanuló 

� közeli hozzátartozója 
� osztályfőnöke illetve osztálytanítója 
� napközis nevelője 
� felsős tanuló esetén volt osztálytanítója 
� a fegyelmi vétség sértettje 
� akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. 

 
 

A fegyelmi határozat a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke kihirdetést követő hét 
napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén 
szülőjének. Megrovás és szigorú fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul 
vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 
fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az 
igazgatóhoz írásos kérelemben beadni. A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 
az intézmény igazgatója a kérelmet az ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz továbbítja. 
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IX. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- É S 
GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET 

ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) 
  

23.§ Tanulói balesetekkel kapcsolatos tennivalók 
 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére 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. 
  

1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 
kapcsolatosan 

  
Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a 
rendelkezéseit. 
  
Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 
viselkedési formákat. 
  
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 
alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a 
rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 
  
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük 
és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes 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. Ennek során 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. 



 
42 

• Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt. 

• A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 
  
A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 
tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 
osztálynaplóba be kell jegyezni.  
A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a 
szükséges ismereteket. 
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó, 
valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a 
munkaköri leírásuk vagy a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 
  
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 munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
  
2.)  Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 
  
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

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

• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 
• a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

igazgatójának. 
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 segítséget. 
  
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. 



 
43 

  
  
3.) A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 

alapján 
  
A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon elektronikusan nyilván kell tartani. 
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni 
és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet 
elektronikusan rögzíteni kell, 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 iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola 
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
  
 

24.§ 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:0 

• 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. 
  
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

• igazgató, igazgatóhelyettesek 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  
• az intézmény fenntartóját, 

• az intézmény működtetőjét, 
• 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 riasztani kell csengő jelzéssel, vagy 
hangoson keresztül, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 
kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv 
és a bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 
  
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy 
más foglalkozást tartó 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: 

• 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. 
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Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának 
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 
• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 
• a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 
• az épület kiürítéséről. 

  
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 egy 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. 
A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben 
kell elhelyezni: 

• igazgatói iroda, 

• titkárság. 
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X. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE 
 

25.§  Az épület egészére vonatkozó rendszabályok 

1.) Az épület rendje 

Az épület főbejárata mellett, címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét kell 
elhelyezni. Az épület lobogózása a gondnok feladata. 

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy 
köteles: 
- a közösségi tulajdont védeni, 
- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 
- az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni, 
- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 
- a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 
- a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani, 

  
2.) Biztonsági rendszabályok 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület nyitott főkapuja mögötti 
üveges bejárati ajtót a portás nyitvatartási időben is köteles zárva tartani. Vagyonvédelmi 
okokból ugyancsak zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott 
tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket. 

Az osztálytermeket a hetesek kötelesek nyitni és zárni. A szaktantermeket a tanítási órát 
tartó szaktanár vagy az általa megbízott tanuló nyitja és zárja. A tantermek zárását tanítási 
idő után a gondnok, az épület nyitvatartási ideje után a portás ellenőrzi, akiknek feladata 
az elektromos berendezések áramtalanítása is. 

3.) A látogatás rendje 

Idegeneknek az épületbe csak az ügyeletes portás kellő tájékozódása után léphetnek be. A 
látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját, és az épületben 
tartózkodás várható időtartamát. 

A meghívott vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről a portás 
telefonon értesíti a vendéglátót. 

4.) Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje 

A közoktatási intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, 
melynek egyik fő formája az ingatlan-vagyon bérbeadása.  
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Az intézmény helyiségeinek, berendezési tárgyainak hasznosításával kapcsolatban a 
részletes szabályozás az önköltségi számítási szabályzatban található. 

Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról – ha az 
nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását –  az intézményvezető dönt. 

Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a 
rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét. A terembérlőknek 
a bérbeadásra kijelölt termek kulcsát a portás adja át a bérleti szerződésben megjelölt 
időtartamra. 

  

26.§  A helyiségek és berendezésük használati rendje 

  

1.) Az alkalmazottak helyiséghasználata 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan 
módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az 
intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn 
túlmenően igénybe kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban 
kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével. 

  
2.) A tanuló helyiséghasználata 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és 
azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak 
a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, - kizárólag a szaktanárok 
jelenlétében. A szertáros feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb 
engedélyezett időpontban is lehetnek a szaktanteremben. Tanítási idő után tanuló csak 
szervezett foglalkozás vagy engedélyezett foglalkozások keretében tartózkodhat az 
iskolában - a házirend betartásával. 

  
3.) A szaktantermek használati rendje 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban,  a tanműhelyekben, az 
ebédlőben – jól látható helyen – külön helyiség-használati rendet kell kifüggeszteni. 
A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető 
hagyja jóvá. 
A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza: 
- a szaktanterem típusa, neve, 
- a terem felelősének neve és beosztása, a helyiségben tartózkodás rendje, 
- a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása, 
- a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 
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A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (számítástechnika terem, nyelvi 
oktató kabinet, tanműhely stb.) használatához. 

  

4.) A berendezések használata 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelései eszközeit nem lehet elvinni 
abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok 
(székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (szertáros pedagógus, 
osztályfőnök) engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata – 
oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések stb. – csak a használati utasítás 
betartásával engedélyezett. 

Ha a közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt 
írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi 
felelősségről elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak az igazgató és a 
technikus együttes aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési 
határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a 
gazdasági irodába kell leadni és iktatni, másik példánya a technikusnál marad. A 
berendezés visszaszolgáltatásakor a technikusnak meg kell semmisítenie a leadott 
példányt. 

5.) Karbantartás és kártérítés 

Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a jelezni a portán elhelyezett 
füzetben. A hibás eszközöket le kell adni a technikusnak a hiba megjelölésével. Újbóli 
használatbavételről a technikus tájékoztat. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket 
külön jogszabály alapján selejtezni kell.  

Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett 
kárt a károkozónak meg kell téríteni. 

A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. A gazdasági 
ügyintéző feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülővel, gondviselővel történő 
rendeztetése. 
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XI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS AZ ÜNNEPÉLYEK 
RENDJE 

 

27.§  A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai 

1.) A hagyományápolás célja 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az 
intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának 
kötelessége. 

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti 
identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi 
hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés 
örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

  
2.) Nemzeti ünnepek 

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti 
ünnepek előtt 

- október 23., március 15. 

A nevelőtestület döntése alapján az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések az 
alábbiak: 

- október 6.  

3.) Az intézmény hagyományos rendezvényei 

Az iskola névadó személyével kapcsolatos rendezvények: 
Iskolanapok 
Tanulmányi versenyek és vetélkedők: 
Szaktárgyi versenyek 
Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei 
sulibuli, KI-MIT-TUD, bemutatók 
Hagyományos nyári táborok: 
napközis tábor, diákönkormányzati és készségfejlesztő táborok 
Az intézmény hagyományos csereutazásai, külföldi partneriskola fogadása és látogatása, 
és egyéb túrái: 
erdei iskola  

4.) A hagyományápolás további formái: 
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Az intézmény 10 tanévenként évkönyvet ad ki saját működéséről, a pedagógusokról és 
tanulókról, valamint a kiemelkedő eseményekről. Az évkönyv anyagának szerkesztésében 
az iskola pedagógusai és tanulói egyaránt részt vesznek. 

  

30.§  A hagyományápolás külsőségei, feladatai 

  

1.) Intézményünk jelképei 

Az intézmény logoja leírása 

Az iskola logója egy gerincével kifelé néző, legyező alakban nyitott könyv, mely a tudást, 
a nyelvtanulás fontosságát jelképez, előtte a színes ceruzák a sokoldalú képzőművészeti 
tevékenységet, valamint a labda a sport kiemelt szerepére utal. A logó egy kört formál, 
előtte egy szalagon a TÁNCSICS név szerepel.  

  

2.) A kötelező viselet: 

Az intézmény ünnepélyeink a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában 
kell megjelenni, kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő 
eseményei vagy követésre méltó személyei iránt. 

A tanulóknak ünneplő ruhában kell megjelenni a vizsgákon. 

A pedagógusok ünneplő öltözete: 

Sötét alj, vagy nadrág és fehér blúz, vagy ing, illetve sötét öltöny, kosztüm. 

Ünnepi egyenruha lányok részére: 

      Sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, sötét utcai cipő 

Ünnepi egyenruha fiúk részére 

Sötét nadrág, fehér ing, sötét utcai cipő 

Az iskola kötelező sport felszerelést nem ír elő, kivéve a versenyeken való szereplés 
alkalmával, amikor az iskola logójával és nevével feliratozott pólóban kell megjelenni. 
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3.) A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a 
munkatervben határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre 
(ünnepélyekre, tanulmányi és sport rendezvényekre, stb.) való megfelelő színvonalú 
felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára – a képességeket és a 
rátermettséget figyelembe véve – egyenletes terhelést adjon. Az intézményi szintű 
ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele kötelező az 
alkalomhoz illő öltözékben. 
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XII.  EGYÉB  RENDELKEZÉSEK 
 

 31.§ A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 
  
  

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója vagy 
fenntartója megállapodást köt a XVIII. ker. Egészségügyi Szolgálat (1181 Bp. Thököly u.)  
vezetőjével. 
  
A megállapodásnak biztosítania kell: 

• az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként 
meghatározott napokon és időpontban), 

• a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 
o fogászat: évente egy alkalommal, 
o belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 
o szemészet: évente egy  alkalommal, 

• a tanulók fizikai állapotának mérését évente  egy  alkalommal, 

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 
• a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát 

évente egy alkalommal. 
  
A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 
 

A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell megszervezni, hogy az a 
tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, a vizsgálatok a tanítás 
előtt vagy után történjenek. 

Az orvosi vizsgálatok időpontját a védőnő az intézmény e célra rendszeresített hivatalos 
egészségügyi füzetébe vezeti be - a kapcsolattartással megbízott iskolatitkár számára. Az 
osztályfőnököket – akiknek gondoskodniuk kell  arról, hogy osztályuk tanulói az orvosi 
vizsgálatokon megjelenjenek – az igazgató helyettes tájékoztatja az aktuális egészségügyi 
ellátásról.  

 
32.§  A térítési – és a tandíj fizetésének rendje 

 

1.) A díjfizetésekről általában 

A magyar közoktatás állami és önkormányzati fenntartású intézményeiben a pedagógiai 
szolgáltatások túlnyomó többsége a magyar állampolgárok számára ingyenesen vehető 
igénybe. Az alapellátás ingyenes területeiről a Közoktatási törvény rendelkezik. A 
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pedagógiai szolgáltatások kisebb részéért fizetési kötelezettség terheli az igénybe vevőket. 
Az térítési- és tandíj mérséklését vagy elengedését írásban kérvényezni kell. A 
kérvényben fel kell tüntetni a családban keresők és eltartottak, a munkanélküliek, a 
leszázalékoltak és a nyugdíjasok számát. 

2.) A térítési díj fizetése 

A térítési díjak fizetéséről a Közoktatási törvény rendelkezik. Intézményünkben térítési 
díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglakozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás 
igénybe vételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de az iskola ezen 
szolgáltatásai a helyi szükségleteket elégítik ki. 

Térítési díjat kell fizetni az intézmény következő szolgáltatásáért: 

- étkezés igénybevétele 

3.) Visszatérítés 

Térítési díjat teljes összegben csak akkor térítünk vissza, ha befizető egészségügyi okok 
miatt nem kezdte meg, vagy nem vette igénybe a szolgáltatást.  

 

33.§  A szociális ösztöndíj és támogatás felosztásának elvei 
  

1.) A tanulók szociális ellátása 

Az intézmény számára a fenntartó biztosítja  a szociális támogatásra felhasználható 
pénzeszközöket. 

Az intézmény a szociális támogatások elosztásakor a valós rászorultságot és annak 
mértékét veszi figyelembe, mint alapelvet. 

A rászorultság a következő tényezőktől függ: 

- a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem összege, 
- az önálló jövedelemmel nem rendelkező eltartott családtagok száma, 
- tartósan beteg családtag jelenléte, 
- munkanélküli eltartó. 

 

34. § Reklámtevékenység szabályozása 
 



 
54 

 
Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos, ez alól kivételes esetben az iskola 
igazgatója felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az 
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, 
illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 
 
 
 

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

1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 
nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős 
miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus 
aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

2. Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola igazgatója, 
végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

3. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az 
iskola igazgatója, igazgatóhelyettese vagy iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített papír 
alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

4. Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell végezni a 
vírusellenőrzést és vírusirtást.  

5. Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra az 
intézmény igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 
2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott elektronikus irat.) 

6. Az elektronikus iratokat az iskolatitkár számítógépén, elektronikus úton meg kell őrizni. A 
titkári számítógépen őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni. 

7. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

8. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 
intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős 
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36.§  Záró  rendelkezések 
 

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Jelen SZMSZ módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával és a Közoktatási törvény 
által meghatározott közösségek egyetértésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával 
lehetséges.  

2.) Az intézmény további szabályzatai 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket, 
így a belső ellenőrzés szabályozását, az ügyvitel és az iratkezelés rendjét, az intézményi 
gazdálkodás szabályait stb., igazgatói utasításként – önálló szabályzatok tartalmazzák, 
melyek az SZMSZ mellékletei. A mellékletben található szabályzatok jelen SZMSZ 
változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi 
megfontolások, vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. 
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Mellékletek 
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1.sz. melléklet 
AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GY ŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

  

a Budapest XVIII. Kerületi  Általános  Német Nemzetiségi Általános Iskola szervezeti és 
működési szabályzatának melléklete 

  
Az iskola könyvtára által gyűjtött alapdokumentumok körét, az állománygyarapítás módját, a 
gyűjtés szintjét és mélységét a jelen gyűjtőköri szabályzat határozza meg. 
  
Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján készült, és 
annak mellékletét képezi. 
  
I. Az iskolai könyvtár gyűjt őkörét meghatározó tényezők: 

1. Az iskolán belüli tényezők: 

• Az iskola tanulói összetétele. 
• A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott kerettantervben 

megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok. 

• Az iskola nevelési és oktatási céljai. 
• Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere. 
• Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja. 

2. Az iskolán kívüli tényezők: 
• Lehetőség a Szabó Ervin Könyvtár Pestimrei Fiókkönyvtár szolgáltatásainak 

folyamatos és közvetlen igénybevételére. 
• A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása. 
  

II. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai): 
• Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján.  
• Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől, jogi és nem jogi személyektől 

térítésmentesen.  
   
III. A gy űjtés szintje és mélysége: 

1. Kézikönyvtári állomány: 
Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori 
sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és 
szakenciklopédiák, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, 
összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek. 
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2. Ismeretközlő irodalom: 
Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a 
tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói 
munkáltatáshoz használható dokumentumok. 

 

3. Szépirodalom: 
Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő 
kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott 
olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások. 

4. Pedagógiai gyűjtemény: 
Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak 
dokumentumai:  

• Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák. 
• Fogalomgyűjtemények, szótárak. 

• Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók. 
• A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok 

megvalósításához szükséges szakirodalom. 
• A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma. 
• A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei. 

• A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom. 
•  Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények. 

• Oktatási intézmények tájékoztatói. 
• Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok. 
• Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok. 

5. Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag): 
Válogatva gyűjtendőek a következők: 

• A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák. 

• Könyvtári jogszabályok, irányelvek. 
• Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, 

folyóiratok. 
  
IV.  A könyvtár gyűjt őköre dokumentum típusok szerint: 

Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek, 
audiovizuális dokumentumok, hangkazetták, videofilmek, diafilmek, CD, DVD.  
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                                                                                                            2.sz. melléklet 
 
 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 
 

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell 
felelnie a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény, valamint a köznevelésről szóló törvény előírásainak.  

  
2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre 

a magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: 
statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója 
felmentést adhat, de ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes.  

  
3. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő:  

• papír alapú nyilvántartás,  

• számítógépes (elektronikus) nyilvántartás.  
  

4. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben 
felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza 
meg az alábbi pontokban részletezett módon.  

  
5. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban 

szereplő feladatokkal kapcsolatosan:  
a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

• igazgatóhelyettes, 
• iskolatitkár.  

  
b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

• igazgatóhelyettes, 

• iskolatitkár, 
• osztályfőnökök, 

• napközis nevelők, 
• gyermek- és ifjúság védelmi felelős. 

  
6. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a közoktatási törvény  

2. sz. mellékletében engedélyezett esetekben:  
a) Az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő 

feladatokkal kapcsolatosan: 

• igazgatóhelyettes, 
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• gazdasági ügyintéző, 

• iskolatitkár. 
b) A tanulók adatait továbbíthatja: 

• fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási 
szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja: 
igazgató; 

• a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségre vonatkozó adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 
továbbíthatja: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős; 

• a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat az 
érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a 
vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés 
kötőjének, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés 
végzőjének továbbíthatja: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, 
iskolatitkár; 

• a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a 
diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adatot továbbíthatja: 
iskolatitkár; 

• a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, 
felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett 
felsőoktatási intézményhez adatot továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettes, 
osztályfőnök; 

• az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a 
gyermek, tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából adatot 
továbbíthat: védőnő; 

• a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, 
tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából adatot 
továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős. 

  
7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani.. 

A személyi anyagot az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben 
kell őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és rendszeres 
ellenőrzéséért az igazgató a felelős.  

  
8. A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt 

nyilvántartásokban kell őrizni:  
• összesített tanulói nyilvántartás (Vezetéséért felelős: iskolatitkár), 
• törzskönyv (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök), 



 
61 

• bizonyítvány (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök), 

• beírási napló (Vezetéséért felelős: iskolatitkár), 
• osztálynaplók (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök), 
• napközis és tanulószobai csoportnaplók (Vezetéséért felelős: 

igazgatóhelyettes, napközis nevelők, tanulószoba vezető), 
• diákigazolványok nyilvántartása (Vezetéséért felelős: iskolatitkár). 
 

A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a 
számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz  csatolva kell 
nyilvántartani. Ennek kezeléséért az intézmény gazdasági ügyintézője a felelős. 

  
      9. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó 

mindenkori módosításáért az igazgató a felelős. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


