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I. BEVEZETÉS 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

 

                                             Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 

 

7827 Beremend, Szabadság tér 11. 

 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat 

(továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. § (1) bekezdés] 

 

1. A SZMSZ célja, tartalma 
 

A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek a köznevelési intézményben. 

 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, 

szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha 

maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

2. Jogszabályi háttér 
 

A SZMSZ szabályozási körét és működését meghatározó jogszabályok: 
 

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

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

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

● a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

kormányrendelet 

● 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 

● 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei kiadásáról.51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (kerettantervi rendelet) 

● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (II. 28.) EMMI-rendelet  

● a tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény és végrehajtási rendelete 501/2013. (XII. 29.) 

Korm.rendelet; 17/2014. (III.12.) Emmi-rendelet a tankönyvellátás rendjéről 

● a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; végrehajtási rendeletei és módosításai 

● a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

● a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet és módosításai 

● a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 

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

● a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) 

OKM-rendelet 

● a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és módosításai 
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● a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

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

módosításai 

● az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet és módosításai 

● a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) kormányrendelet 

● az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet és módosításai 

● EMMI-rendelet a tanév rendjéről 

● 8/2014. (XI.25.) KLIK elnöki utasítás a térítési- és tandíjszámítási szabályzat kiadásáról 

 

3. A SZMSZ hatálya 
 

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik 

belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

 

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső 

helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 
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II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
 

1. Intézményi azonosítók 
 

● Hivatalos név: Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

● Feladatellátási helye, székhelye: 7827 Beremend, Szabadság tér 11. 

● OM azonosító: 027 337 

● Intézményi azonosító: BD 2301 

● Fenntartó neve, székhelye: Mohácsi Tankerületi Központ 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6. 
 

2. Az intézmény tevékenységei 
 

– általános iskolai nevelés-oktatás 
– nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 
– sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
– alapfokú művészetoktatás 
 

2.1 Az intézmény alaptevékenységei 
 

● általános iskolai nevelés-oktatás 
− alsó tagozat, felső tagozat 
● nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 
− nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás: német 
● sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-oktatása 

– mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhén értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – hallás fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos, látási fogyatékos  
● egyéb köznevelési foglalkozás 

- tanulószoba, egésznapos iskola, napközi otthonos ellátás 
● alapfokú művészetoktatás 
– zeneművészeti ág: előképző 1-2., alapfok 1-6., továbbképző 1-4. évfolyam 

A 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben: 

Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

Rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona, tuba 

Akkordikus tanszak: ütő 

Billentyűs tanszak: zongora 

Zeneismeret tanszak: szolfézs, énekkar 
 

3. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga 
 

Feladatellátási hely szerint: Beremend, Szabadság tér 11.  

Helyrajzi száma: 285/5 iskolaépület, 285/6 tornaterem 

Hasznos alapterület: 2360 m2, 550 m2 

A feladatellátást szolgáló vagyon felett rendelkező szerv: Beremend Nagyközség Önkormányzata 

Címe: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. 

Jogkör: vagyonhasználati jog TK 

Működtető neve: iskolaépület - Mohácsi Tankerületi Központ 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6. 

      tornaterem – Beremend Nagyközség Önkormányzata 

 

4. Vállalkozási tevékenység 
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
 

1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése 
 

Vezetők 

Nevelőtestület 

Szakmai munkaközösségek 

Tanulók közössége - Diákönkormányzat 

Szülők közössége 

Intézményi tanács 
 

1.1 Vezetők 
 

1.1.1. Az igazgató  

A TK jogi személyiségű szervezeti egységként működő köznevelési intézmény igazgatója, aki vezetői 

tevékenységét egy igazgatóhelyettessel látja el. Feladat és felelősségi köre az iskola szakmai feladatainak 

minél magasabb színvonalú szervezése, irányítása. 

Ennek alapján az intézményvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, a 

fenntartó irányítása alapján vezeti a köznevelési intézményt, felelős az oktatás-nevelési feladatok ellátásáért. 

Az intézmény vezetése körében az intézményvezető 

● szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését; 
● döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden 

olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe; 
● előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 
● jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, 

előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet; 
● kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések 

megtételét; 
● gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési 

intézmény közalkalmazottai felett; 
● tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről; 
● teljesíti a TK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást; 
● szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok, megismerése, az operatív feladatok irányítása 

céljából. 
 

Az intézményvezető a felsorolt feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot TK által meghatározott 

módon gyakorolja, a jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogot a köznevelési intézmény 

helyettesére átruházhatja. 
 

● Az intézményvezető a számára meghatározottak szerint kiadmányozza: 
● a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézmény közalkalmazottaival 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 
● a TK szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat; 
● az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb 

leveleket; 
● az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási 

jogát a tankerületi igazgató nem tartotta fenn; 
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● a közbenső intézkedéseket; 
● a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, 

illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 
 

Az egységes hivatali működés – az intézményvezetők fent vázolt szakmai feladatellátásához szükséges 

önállóság biztosítása mellett – megköveteli a külső és belső kommunikációs rend kialakítását. Ennek 

megfelelően az intézményvezető 

● a szakmai feladatai ellátása során kapcsolatot tart az illetékes tankerület munkatársaival, 
● az intézmény fenntartása, működtetése kérdésében a tankerület munkatársaival, 
● az intézmény működtetése kérdésében az illetékes települési önkormányzat képviselőjével. 

A médiában, illetve a nyilvánosság előtt az intézményt az igazgató képviseli indokolt esetben a központi szerv 

kommunikációért felelős szervezeti egységével történt előzetes egyeztetést követően. 

● a tankerület szakmai működését, a tankerület illetékességi területén levő intézmények működését, 

fenntartását érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban a tankerületi igazgató; 
● az intézményt érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban az intézményvezető; 
● a projektek végrehajtásával kapcsolatban a projektvezető jogosult a médiában nyilatkozni. 

Az intézmény működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról – amennyiben az önkormányzat a 

működtető, az önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzattal kötött megállapodás, használati szerződés 

határozza meg a kapcsolattartás rendjét. 
 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az 

igazgatóhelyettes minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásban szereplő ügyekben, az osztályfőnök az 

év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: 
● az igazgatóhelyettes, 
● az iskolatitkár,  
● a DÖK-vezető, 
● az 5-8. évfolyamon folyó pedagógiai munka és 
● a zeneiskolában folyó pedagógiai munka irányítása, 
● a működtetés szervezése, a technikai személyzet irányítása. 

 

1.1.2. Az igazgatóhelyettes 

A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét az igazgató irányítja, 

feladatát az igazgatóval együttműködve és vele mellérendeltségi viszonyban látja el. 

Az igazgatóhelyettes az igazgató akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben - el nem halasztható ügyek 

intézése, döntések meghozatala - ellátja az igazgató helyettesítését. 

Közvetlenül irányítja: 
● az iskola továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységét, 
● a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját,  
● az 1-4 évfolyamon folyó pedagógiai tevékenységet,  
● valamint a SNI tanulók integrált oktatását. 
 

Képviseli az iskolát: 
● esetenként a SZK üléseken, 
● a DÖK fórumain. 
 

Felelős: 
● az intézményi tankönyvellátás megszervezéséért, 
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● az intézményi adatszolgáltatásért, 
● az órarend, ügyeleti rend elkészítésért, 
● a napközi/tanulószobai ellátás, valamint az iskolaotthonos foglalkozások megszervezésért, 
● a továbbképzési és beiskolázási terv elkészítéséért, és elfogadásáért, 
● az intézményi hagyományok őrzésével összefüggő feladatok szervezéséért, koordinálásáért, 
● a nevelőtestületi értekezletek előkészítésért, levezetéséért. 

 

1.1.3. A helyettesítés rendje  

Az igazgató akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek 

kivételével – teljes felelősséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén 

gyakorolja a jogkörébe fenntartott hatásköröket is.  Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes 

folyamatos távollét. 

Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a reál munkaközösség vezetője a 

helyettesítő személy. 

 

1.1.4. Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája 
 

Szervezeti szintek 
A szervezeti szintnek megfelelő 

vezető beosztások 

A konkrét vezetői beosztások 

megnevezése 

1.Magasabb vezetői szint 
Intézményvezető Igazgató 

Intézményvezető-helyettes Igazgatóhelyettes 

 

2. Középvezetői szint 
Munkaközösség-vezető 

Alsós munkaközösség-vezető 

Reál munkaközösség-vezető 

Humán munkaközösség-vezető 

Zenei munkaközösség-vezető 

 

Vezetői szinthez tartozó 

beosztások 

Vezetőknek közvetlenül alárendelt 

munkakörök 

A munkakörökben 

foglalkoztatott 

létszám 

(munkakörönként) 

Intézményvezető Igazgatóhelyettes 1 fő 

 Iskolatitkár 1 fő 

 Reál, humán és zenei munka-közösség-vezető 3 fő 

 diákönkormányzat vezető 1 fő 

 technikai alkalmazottak 4 fő 

Intézményvezető- helyettes Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 1 fő 

 Alsós munkaközösség-vezető 1 fő 

 Rendszergazda részmunkaidős 

2. Az iskola közösségei 
 

2.1. A nevelőtestület 
 

A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógusa, valamint felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazott, az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.  

Az intézmény pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a nevelőtestületi 

értekezleteken illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. A tanév során tervezett 

nevelőtestületi értekezletek időpontját és napirendjét az éves munkaterv tartalmazza.  
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Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni: 
● az iskolaigazgató 
● a nevelőtestület egyharmadának 
● a szülői szervezet, közösség, a diákönkormányzat kezdeményezésére. 

A nevelőtestületi értekezlet összehívását az igazgató rendeli el, a levezetésért, a jegyzőkönyv vezetésért az 

igazgatóhelyettes felel. 
 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 
● a tantárgyfelosztás elfogadása,  
● az éves munkaterv elfogadása,  
● félévkor és a tanév végén a pedagógiai munka értékelése esetén, 
● az igazgatóhelyettes megbízása, a megbízás visszavonása előtt, 
● egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 
● külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 
 

A nevelőtestület dönt: 
● a pedagógiai program elfogadásáról és módosításáról, 
● a SZMSZ elfogadása és módosításáról, 
● a házirend elfogadás és módosításáról, 
● a továbbképzési program elfogadásáról, 
● a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, 
● a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról, 
● a tanulók fegyelmi ügyeiben, 
● az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény tartalmáról, 
● saját működéséről, 
● döntéshozatalának rendjéről, 
● az átruházott hatáskörökről. 
 

A nevelőtestületi értekezlet határozatképessége: 
● a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen 

van, 
● a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat 

másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
● A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület egy tagjának kérésére– titkos szavazással 

is dönthet.  
 

Azokban az ügyekben azonban, amelyek kizárólag az 1-4., az 5-8. évfolyamon, illetve a zeneiskolában tanító 

pedagógusokat, tanulókat érintik, külön kell értekezletet tartani. Ugyanígy - indokolt esetben - külön kell 

összehívni az osztályban tanítók közösségét. 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott 

beszámoltatása 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 
● pedagógiai program elfogadása, 
● a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 
● a házirend elfogadása, 
● az éves munkaterv elfogadása, 
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● az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása. 
 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre. 

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: 

● Döntési jogkörét: 
– a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 
– tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 
– a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, 
– jogszabályban meghatározott más ügyek. 

●  Véleménynyilvánítási jogkörét: 
– a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 
– a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 
– az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 
– az igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 
– a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 
– más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. 

● Javaslattételi jogkörét: 
– a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 

A nevelőtestület által átruházott jogköröket a megbízottak megjelölésével a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a 

nevelőtestület megbízásából eljár.  

 

2.2. A szakmai munkaközösségek 

Az intézményben - azonos tantárgyat vagy hasonló műveltségterületen - tanító pedagógusok szakmai 

munkájuk összehangolására, koordinálására, ellenőrzésére és értékelésére munkaközösségeket hozhatnak 

létre a következő feltételekkel:  
● legalább öt pedagógus alkothat munkaközösséget, és 
● az intézményben legfeljebb tíz munkaközösség működhet. 

A szakma munkaközösség munkáját munkaterv alapján végzi, a munkatervet a munkaközösség vezetője 

készíti. 
 

A szakmai munkaközösségek feladatai 
● Koordinálják az oktató-nevelő munkát, biztosítják szakmai színvonalát. 
● Fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. Végzik a 

tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását. 
● Kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét. 
● Támogatják a pályakezdő és az új pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 
● Javaslatot tesznek a tankönyvek kiválasztására, az oktatási eszközök fejlesztésére. 
● Meghatározzák a mérések, vizsgálatok rendjét és annak eredményeit felhasználják az oktató-nevelő 

munkában. 

A szakmai munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg, megbízása öt évre szól. 
 

2.2.1.  A munkaközösség-vezető feladatai 

● A munkaközösség vezetője az igazgató megbízása alapján végzi a munkáját. 
● szakmai munkatervben megtervezi és irányítja a munkaközösség szakmai munkáját.  
● szakmai ellenőrző munkát (óralátogatások) végez.  
● tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének.  
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● Félévkor és tanév végén írásos jelentésben értékeli a szakmai-pedagógiai munkát. 
● A munkaközösség vezetője véleményezi a pedagógus-álláshelyek pályázati anyagát. 

 

2.2.2. Mohácsi Tankerületi Intézményközi Német Nemzetiségi Munkaközösség  

A szakmai munkaközösség jogköre 

● Az intézményközi szakmai munkaközösség dönt: 

-  működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

- szakterületén (a német nemzetiségi nyelv tanulók oktatását-nevelését érintően) a nevelőtestületek által az 

intézményközi munkaközösségnek átruházott kérdésekről, 

- a tankerületi szinten a német nemzetiségi nyelvet tanulók számára megszervezett tanulmányi, kulturális és 

sport versenyek időpontjáról, programjáról. 

● Az intézményközi szakmai munkaközösség ajánlást tesz 

 – szakterületét (a német nemzetiségi nyelvet tanulók oktatását-nevelését) érintően – az iskolai nevelés-

oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek 

kiválasztásához. 

A szakmai munkaközösség – az együttműködésben résztvevő köznevelési intézmények SZMSZ-ében 

meghatározottak szerint – gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, német nemzetiségi 

nyelvet nevelő-oktatók munkájának szakmai segítéséről.  

 

2.3. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 
 

A pedagógiai asszisztens 

A nevelő-oktató tevékenység valamennyi területének közvetlen segítségével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

Az iskolatitkár 

Az iskolatitkár a tanügyigazgatási-ügyviteli és a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásával közvetlenül 

a nevelő-oktató munkát, az iskola egészének működését segíti. 
 

A rendszergazda 

A rendszergazda a hardver és szoftver állomány felügyeletével az intézmény teljes informatikai rendszerének 

folyamatos működését biztosítja. 
 

Technikai alkalmazottak 

A technikai alkalmazottak (takarító és fűtő-karbantartó) biztosítják a nevelő-oktató tevékenységhez 

szükséges biztonságos, tiszta, kulturált környezetet.  

 

2.4. A tanulók közösségei 
 

2.4.1. Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó tanulók osztályközösséget, osztályközösségeket alkotnak. Az osztályközösség élén 

– mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az 

osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás alapján végzik. 

  

 

2.4.2.A diákönkormányzat  

A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkör érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja 

el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak 

választott tisztségviselői érvényesítik. 
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Az így létre hozott diákönkormányzat: 
● dönt saját működéséről, 
● a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 
● hatásköreinek gyakorlásáról, 
● egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
● tájékoztatási rendszerének létrehozásáról. 
 

A diákönkormányzat működését pedagógus segíti, aki megbízását az igazgatótól kapja. A diákközgyűlés 

összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.  

A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét 

kéri. Szervezeti és működési szabályzatát a tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. 

A jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat egyetértésének, illetve véleményének 

beszerzéséről az igazgató gondoskodik. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a következő esetben: 
● minden a tanulót és a tanulók közösségét érintő kérdésben, 
● a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor, 
● tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
● iskolai tankönyvrendelésnél, 
● az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 
● az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, 
● a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

 

2.4.3. Szülői szervezetek: a szülők közössége 

A szülői közösség tagjai jogaik érvényesítése és kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezet 

hozhatnak létre. A szülői szervezet szótöbbséggel dönt:  
● saját működési rendjéről,  
● munkatervének elfogadásáról,  
● tisztségviselőinek megválasztásáról.  
 

Az intézmény munkájáról az igazgató évente egy alkalommal beszámol az SZK-nak. Az osztályok szülői 

közösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot.  

Ha a szülői szervezet a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a kérést az 

igazgatóhoz kell címezni.  A tájékoztatás történhet szóban vagy írásban is. A szóbeli tájékoztatásról 

emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni az SZK képviselőjének. 
 

A SZK véleményezési jogkört gyakorolhat:  
● a SZMSZ szülőket, tanulókat érintő rendelkezéseiben, 
● a Házirend megállapításában, 
● az intézményi munkaterv elfogadása előtt, 
● a tankönyvrendelés elkészítésénél, 
● a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 
● az intézmény és a családok kapcsolattartási rendjének kialakításában, 
● a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor, 
● a választható tantárgyak elfogadása előtt, 
● a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, a megbízás visszavonása előtt, 
● az első tanítási órának nyolc óra előtti megkezdésével kapcsolatban. 
 

A SZK egyetértési jogkört gyakorolhat:  
● az iskolai büfé nyitvatartási rendjének meghatározásában. 
 

A szülőt tájékoztatási jog illeti meg: 
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● a megelőző tanév végén a nevelő és oktató munkához szükséges tankönyvekről, tanulmányi 

segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 
● a kölcsönözhető tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, 
● és arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.  

 

2.4.4. Intézményi tanács 
 

Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az intézmény 

székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető fórum, mely a nevelési-oktatási 

intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a 

jogszabályban meghatározottak szerint. 

Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató felelős. 

Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megszervezett tisztségviselője illetve tagja képviseli az iskolával való 

kapcsolattartás során. 

Az igazgató félévenként beszámol az intézményi tanácsnak az iskola működéséről. 

Szükséges esetben az intézményi tanács elnöke az iskolavezetőség, valamint  a nevelőtestület értekezleteire 

is meghívható. 

Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves munkaterv és 

az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza meg. 

 

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

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott 

pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

A kapcsolattartás fórumai: 
● az iskolavezetés ülései, 
● munkaközösség-vezetők ülése, 
● a különböző pedagógiai értekezletek, 
● megbeszélések (alkalmi jelleggel erre a célra kijelölt időpontban). 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

Az intézményvezető és az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, 

javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján 

közölhetik az igazgatóval, az iskolavezetéssel. 

Az iskolavezetés az igazgató pedagógiai, szakmai ügyekben döntés – előkészítő, véleményező, javaslattevő 

testülete. 

 

Tagjai: 
● igazgató, 
● igazgatóhelyettes, 
● munkaközösség-vezetők, 
● DÖK-vezető. 

 

Az iskolavezetés az igazgató által a tanév kezdetén készített éves munkaterv feladatainak megfelelően havi 

rendszerességgel ülésezik. 
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Az iskolavezetés tagjai kezdeményezhetik az ülés összehívását. Az összehívás az igazgató feladata. Az ülésre 

– napirendi ponttól függően – tanácskozási joggal meghívható a közalkalmazotti tanács elnöke, a gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős ill. az egyéb feladatokkal megbízott pedagógusok, valamint a fenntartó képviselője. 

  

3.1. A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolat-tartásának rendje 

A szakmai munkaközösségek legfőbb kapcsolattartási fóruma a nevelőtestületi értekezlet, ill. a tanulók egyes 

évfolyamait, csoportjait érintő tagozat szintű megbeszélések. 

 

3.2. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti 

kapcsolattartás formái és rendje 

Az intézmény vezetője és az iskolavezetés a diákönkormányzatot segítő tanár közvetítésével tart kapcsolatot 

a diákképviselőkkel.  

Az igazgató az egyetértési joggal érintett, illetve a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek 

előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. 

Az intézményi tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár támogatásával – az 

igazgatóhoz, a szűkebb közösséget érintő ügyekben az igazgatóhelyetteshez fordulhat. 

A diákönkormányzat részére az intézmény egy kijelölt állandó helyiséget biztosít. Az intézmény más 

helyiségeinek használatához előzetes engedély szükséges. A diákönkormányzat használhatja az intézmény 

titkári szobában lévő telefont, faxot és fénymásolót, valamint az intézmény költségvetése terhére bonyolítja 

a levelezést.    

Évente egy alkalommal diákközgyűlést kell összehívni, amelyen a tanulók tájékoztatást kérhetnek és 

véleményt nyilváníthatnak az intézmény működésével kapcsolatban. 

 

3.3. A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája 

A szülői szervezet intézmény szintű képviselőjével az intézmény igazgatója tart kapcsolatot.  

A SZK képviselője tanácskozási joggal vesz részt a tanulók nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi 

ülésein. A meghívásról az igazgató vagy az igazgatóhelyettes gondoskodik.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató 
● szülői szervezet ülésén,  
● portán elhelyezett hirdető táblán keresztül, 
● az intézményi honlapon, 
● Kréta felületen, 
● az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül nyújt tájékoztatást. 

 

4. Az egyes intézményi közösségek egymás közötti kapcsolattartásának formája, 
módja 
 

4.1. Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei 

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

osztályfőnök valamint a diákönkormányzatot segítő nevelő tájékoztatja 
● az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén 
● a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal,  
● a portánál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 
● az osztályfőnöki órákon.  

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan szóban és 

írásban is tájékoztatják.  
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A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatójával, az osztályfőnökkel, a diákönkormányzatot segítő 

nevelővel, a nevelőtestülettel. 

 

4.2 Pedagógusok közösségei – szülői szervezet 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az osztályfőnök  
● írásbeli tájékoztatón keresztül  
● vagy a szülői értekezleten tájékoztatja.  

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek szolgálnak: 

● a családlátogatások, 
● a szülői értekezletek, 
● a nevelők fogadóórái, 
● írásbeli tájékoztatók a Krétában. 

A szülői értekezletek és a nevelői fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.  

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

tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével. 

 

5. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli.  Az igazgatóhelyettes a vezetői feladatmegosztás 

szerint tart kapcsolatot a külső szervekkel. 

A gyermekjóléti szolgálattal való vezetői szintű kapcsolattartás az igazgatóhelyettes feladata.  

Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse közvetlen munkakapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálat 

illetékes munkatársával. 

Az iskola egészségügyi szolgálatával való közvetlen kapcsolattartás az igazgatóhelyettes feladata, magasabb 

vezetői szintű tárgyalásokban az igazgató képviseli az iskolát. 

Az országos hatáskörű, valamint a megyei pedagógus- szakmai szolgáltatás és szakszolgáltató közoktatási 

intézmények vezetőivel az igazgató tart kapcsolatot, de munkatársi szinten kapcsolat lehet az 

igazgatóhelyettes, a szakmai munkaközösség-vezetők és a pedagógusok között is.  

A községi és iskolai könyvtárossal az igazgatóhelyettes tart kapcsolatot. 

Az intézmény DÖK-vezetője munkája során közvetlen kapcsolatban áll a település művelődését szervező 

személlyel, az Idegenforgalmi Turisztikai Rendezvényszervező Bizottság vezetőjével. 

Az intézmény külső sportkapcsolatait a testnevelő tanárok szervezik. 

A művészeti szakközépiskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel, szakmai szervezetekkel az 

igazgató és a munkaközösség-vezető tart kapcsolatot. 

Az iskolát támogató alapítvánnyal, a kisebbségi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel az igazgató és az 

igazgatóhelyettes tart kapcsolatot. 

A települési önkormányzattal és a települési óvodával az igazgató tart kapcsolatot. 
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IV. A MŰKÖDÉS RENDJE 
 

1. Az intézmény működési rendje 

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 650 – 1930-ig tart nyitva. Az iskolát szombat, vasárnap és 

munkaszüneti napon zárva kell tartani. Iskolai rendezvények esetén a nyitvatartásra, valamint a szokásos 

nyitva tartástól való eltérésre az igazgató, községi és egyéb programok esetén a működtető önkormányzat 

ad engedélyt. 

 

1.1. Csengetési rend 
 1. óra   800  845 

2. óra   855 940 

3. óra   955 1040 

4. óra  1050 1135 

5. óra  1145 1230 

6. óra  1235 1320 

 7. óra  1330 1415 

 8. óra  1425  1510 

9. óra  1515 1600 

 

1.2. Ügyeleti rend 

A reggeli ügyelet 700 –kor kezdődik és 745 –ig tart. 

A zeneiskolában az oktatást az általános iskolai órarendhez illeszkedve szervezzük, a tanítási órák a 

hangszeres főtárgyi órák esetén 30 illetve 45 percesek, a csoportos foglalkozások 45 percesek. A zeneiskolai 

épületszint folyosói rendjére a zenetanárok ügyelnek. 

A folyosókon (és jó időben az udvaron 730–től) a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben, továbbá 

– az ebédeltetés alatt – az ebédlőben tanári ügyelet működik. 

A tanuló a tanítási idő alatt csak osztályfőnöke, vagy az ügyeletes nevelő írásos engedélyével a főbejárati 

portán való kijelentkezéssel hagyhatja el az iskolát. 

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik  
● hétfőtől csütörtökig 800  1600   
● pénteken 800  1200 óra között. 

Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva, az ügyeleti időn kívül csak a beosztások 

szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári szünet ügyeleti rendjét az igazgató határozza 

meg. 

 

1.3. A vezetők benntartózkodása 

Az iskola nyitvatartási idején belül 745 és 1530 óra között az igazgató és igazgatóhelyettes közül egy vezetőnek 

az iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitvatartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott 

pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan 

intézkedések megtételére. 

 

2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 
a nevelési-oktatási intézménnyel 

Az iskolába érkező külső személyeknek a portán jelezniük kell jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek. 

Ügyeiket a hivatali nyitvatartási időben intézhetik.  

Külső látogatók az iskolában folyó nevelő- oktató munkát nem zavarhatják. A tanórák látogatására külső 

személyek részére az igazgató ad engedélyt. Óralátogatást tanítási óra közben megkezdeni nem lehet. 
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A szülők a gyermekeiket a tanítás kezdete előtt a portáig kísérhetik (kivéve az 1. osztályosokat a beszoktatási 

idő alatt). A tanítási órák után a gyermekeket ugyanitt vagy a földszinti folyosón lehet megvárni. 

3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény 

lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és 

időtartamát a tanórán kívüli órarend rögzíti a terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 
 

● A tehetséggondozás keretéül szolgáló szaktárgyi és művészeti szakköröket az iskolavezetéssel 

történt egyeztetés után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató bízza meg, akik foglalkozási terv alapján 

vezetik a szakkör vagy csoport munkáját. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni. 

● Az felső tagozatos tanulók számára napközi otthonos vagy tanulószobai foglalkozást, ill. tanulást 

segítő foglalkozást szervezünk, az alsós évfolyamok egész napos iskolai ellátásban részesülnek. 

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

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

a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.  

● A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók 

intézményi, körzeti, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt szaktanári felkészítést 

igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi 

munkaközösségek/szaktanárok és az igazgatóhelyettes felelősek. 

● A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja.  

● Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető 

tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai, községi és körzeti 

kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák, meghatározott időben – a rendkívüli eseteket 

leszámítva, heti két alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének 

külön engedélyével szervezhetők.  

● A zenei, irodalmi kultúra fejlesztése, a művészeti élménynyújtás érdekében tanulóink számára 

kulturális programokat szervezünk az iskolában és iskolán kívül tanítási óra keretében (rendhagyó irodalom- 

énekóra stb.).  

● Hozzájárulás fizetésével és az „Iskola és Művelődés Beremenden” Közalapítvány támogatásával színház- 

és hangverseny-látogatásra is lehetőség nyílik.  Az osztályt vagy csoportot az osztályfőnök/szaktanár kíséri el 

a programra.  

● A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése és 

problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának 

felelőse az adott osztályfőnök/szaktanár, aki minden esetben egyeztet a program részleteiről az 

intézményvezetővel. 

 

4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 
 

4.1. Nemzeti ünnepek 

A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában ünnepséget kell szervezni. Az ünnepség 

időpontját, illetve a szervezésért felelős személyt az intézményi munkaterv tartalmazza. 
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4.2. Az intézmény hagyományai 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése az iskolaközösség minden tagjának joga és 

kötelessége. 

Az intézmény hagyományai közé tartozó rendezvények: 
● tanévnyitó, és tanévzáró ünnepély, ballagás, 
● október. 6. 
● október. 23. 
● március 15. 
● a nemzeti összetartozás napja június 4-én 
● egészség-hét, 
● Föld napja  
● Közlekedési nap 
● adventi hangverseny, karácsonyi ünnepély, 
● tavaszi hangverseny, 
● tanszaki koncertek, 
● tanulmányi és sportversenyek, 
● DÖK-rendezvények. 

 

4.3. A hagyományápolás külsőségei 

● Az iskolai tanulóinak kötelező ünnepi viselet: 
– lányok: fehér blúz, sötét alj vagy nadrág 
– fiúk: fehér ing és sötét nadrág 
 

● Az iskola hagyományos sportfelszerelése: 
– lányok: fekete, legalább combközépig érő sportnadrág (vagy leggings) fehér póló 
– fiúk: kék nadrág, fehér póló 

 

5. Önértékelés és a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A nevelő- oktató munka belső ellenőrzése - mely szorosan összefügg az intézmény Önértékelési 

szabályzatában foglalt eljárásrenddel - kiterjed a nem kötelező tanórai, a tanórán kívüli foglalkozásokra, 

valamint az egyéb pedagógiai tevékenységekre is. 

A nevelő- oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató 

felelős. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató készíti el a szakmai 

munkaközösségek javaslata alapján. A belső ellenőrzés rendjét az éves munkaterv tartalmazza.  

A nevelő- oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 
● az igazgató,  
● az igazgatóhelyettes, 
● a munkaközösség-vezetők, mentor, 
● az önértékelő csoport tagjai, 
● az igazgató és a BECS által megbízott pedagógusok,  
● az intézmény által felkért szaktanácsadók. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az 

igazgatóhelyettes munkáját. Szervezési feltételekkel (órarend elkészítése) biztosítani kell, hogy az érintett 

pedagógusok ellenőrzési feladatukat megoldhassák. Ellenőrzési tapasztalataikról – egyéb szabályozás 

hiányában - félévkor és év végén a szakmai munka átfogó értékeléséről szóló jelentésben számolnak be.  

Az ellenőrzés módszerei: 
● tanórai, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 
● írásos dokumentumok vizsgálata, 
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● önértékelési módszerek – kérdőív, interjú, 
● tanulói munkák vizsgálata.  

Az önértékelés eredményeit az Önértékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell kezelni, a belső 

ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó elemeit az érintett pedagógussal, általánosítható tapasztalatait- a 

feladatok egyidejű meghatározásával- nevelőtestületi értekezleten összesíteni és értékelni kell. 

 

6. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás – ezen belül a fegyelmi 

egyeztető eljárás - részletes szabályai 
 

6.1.A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
(Knt. 58. §, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-62. §) 

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

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

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

határnapja. 
● A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell 

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

eljárás lehetséges kimeneteléről. 
● A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel 

kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének 

megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 
● A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság 

tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A 

bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig 

tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 
● A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást 

követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi 

bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 
● A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az 

iskola irattárában kell elhelyezni. 
● A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet 

időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 
● A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen 

irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

6.2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet köznevelési törvény 53. §-ában szereplő 

felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet 

elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

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

érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályai 
● Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad 

információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

lehetőségéről. 
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● A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő 

megállapodás határidejét. 
● Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége, a szülő – a fegyelmi eljárás 

megindításáról szóló értesítést követően öt tanítási napon belül – írásban jelentheti be ez irányú kérelmét. 
● A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást megelőző 

egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni. 

Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi ki, az egyeztető 

eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről 

elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket. 
● Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók 

a zavartalan tárgyalás feltételei. 
● Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény bármely 

pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett 

tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges. 
● A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza. 
● Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a 

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

felek álláspontjának közelítése. 
● Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az 

intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti. 
● Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás 

– lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 
● Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az 

érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 
● Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, 

hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 
● Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik 

fél sem ragaszkodik. 
● A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá azt az írásbeli megállapodásban meghatározott körben 

nyilvánosságra lehet hozni. 

 

7. Gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló 
eljárásrend 
 

7.1. Intézményi feladatok a gyermekbalesetek megelőzésében 

A köznevelési törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák. 

A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a tanulóbalesetek 

megelőzése érdekében teendő intézkedések az igazgató feladatkörébe tartoznak. Az intézményi 

helyzetértékelést a megelőzés érdekében az intézményvezető szervei rendszeresen napirendre tűzik.  

Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott tanulók részére az egészségük, 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön, különös 

tekintettel a balesetek megelőzésére, a közlekedési balesetek megelőzésére, a fulladás, az égés és áramütés 

veszélyeinek megelőzésére. 

Minden tanév első tanítási napján, ill. az első szakórán az osztályfőnök, ill. a kémiát, technikát, testnevelést 

tanító szaktanár baleset- ill. tűzvédelmi oktatást tart, amelyet köteles dokumentálni.  A balesetvédelmi 
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oktatást az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulóknak a csoportos foglalkozást tartó szaktanár 

tartja meg. 

Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanár kötelessége a tanulók figyelmeztetése a veszélyforrásokra 

és az elvárható magatartási formákra, osztály- vagy tanulmányi kirándulás alkalmával külön oktatást kell az 

tartani, az utazással és egyéb baleseti forrásokkal kapcsolatosan. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő 

tanulóknak a tanulmányi kirándulás, - opera-, múzeum-, illetve színházlátogatás előtt az utazással és az egyéb 

balesetei forrásokkal kapcsolatos oktatást a szaktanár tartja meg. Az elhangzott oktatásról az 

osztálynaplóba/csoportnaplóba feljegyzést kell készíteni. 

A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében mindenki köteles az azonnali 

intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség, akkor a veszélyforrásra a munkavédelmi felelős figyelmét 

felhívni. 

A tanévet előkészítő alakuló vagy a tanévnyitó értekezleten a pedagógusok és pedagógiai munkát segítő 

alkalmazottak is baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesülnek. 

 

7.2. Intézményi feladatok baleset esetén 

Ha a tanulót baleset éri, a foglalkozást tartó vagy a felügyeletet biztosító tanár kötelessége az 

elsősegélynyújtás, intézkedés és a baleset jelentése még aznap az iskolatitkárnak. A baleset kivizsgálásában 

lehetőséget kell biztosítani a szülői részvételre. 

Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja észleli, az 

elsősegélynyújtást és a szükséges intézkedéseket neki is azonnal meg kell tennie.  

 

7.3. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az intézmény az iskola-egészségügyi program alapján gondoskodik a tanulók megelőző jellegű, az 

egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről.   

Az iskola-egészségügyi programot – mely az iskolai munkaterv része -, az iskolai védőnő állítja össze az 

iskolaorvossal való egyeztetés után. E program tartalmazza a tanulók csoportos egészségügyi 

szűrővizsgálatának és betegség megelőző oltási programjának feladatait, ütemezését. A csoportos szűréshez 

az iskola felügyeletet biztosít. 

Az iskolaorvos az általánosítható tapasztalatokról tájékoztatja az iskola vezetését. Az egészséges környezet 

biztosítása érdekében tett javaslatait az iskola lehetőségei függvényében megvalósítja. 

 

7.4. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet látni. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedést a székhelyen működő iskolában az igazgató hozhat. Akadályoztatása 

esetén a SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

Halasztást nem tűrő esetekben a közvetlen veszély elhárítása érdekében az azt észlelő közalkalmazott köteles 

minden tőle telhetőt megtenni, amelyről beszámol az intézmény igazgatójának. 

Bombariadó alkalmával az intézmény épületének kiürítése a tűzriadó-terv szerint történik. Az épület 

kiürítésének időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést végző hatóság információja szerint az 

igazgató vagy az intézkedéssel megbízott személy azonnal dönt.  

A rendkívüli esemény alkalmával hozott intézkedésről az igazgató rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót 

és a működtető önkormányzatot. 

 

7.5. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység  

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően az intézmény vezetője  

● kiadja az intézmény tűzvédelmi szabályzatát, annak mellékleteként a tűzriadó tervet, gondoskodik 

ennek évenkénti gyakoroltatásáról, (ezt a tevékenységet az általa baleset- tűz- és munkavédelmi feladatokkal 

megbízott pedagógus közreműködésével látja el),  
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● együttműködik a felkészülés, védekezés, kárfelmérés, a katasztrófa következményeinek felszámolása 

és helyreállítása során a katasztrófavédelem területi szervezeteivel, a működés helye szerint illetékes 

polgármesterrel, 
● közreműködik a hatósági elrendelésen alapuló kitelepítés, kimenekítés végrehajtásában.  

 

8. Egyéb kérdések 
 

8.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 
 

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

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

kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. 

(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki 

kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

● az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
● az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
● a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
● az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

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

a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában 

tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az 

intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá. 

 

8.1.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

Az iskolánkban használatos digitális napló – Kréta e-napló – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az 

iskolák számára kötelezően használatos nyomtatvány. A Kréta IAR modul révén tartalmazza és kezeli az 

intézményi nyilvántartásokat, szakmai-tanulmányi tevékenységet, adatokat. Az adatbevitel –megtekintés 

hozzáférési jogok alapján szabályozottan történik. A rendszer működéséért a 

rendszerüzemeltetők/rendszergazda felel. A Kréta rendszer minden műveletről feljegyzést készít. 

Tartalomtól függően a különböző pedagógiai szakaszoknak megfelelően (félév, év vége ill. egyéb indokolt 

módosítás, változás esetén) az elektronikus dokumentumok papír alapú nyomtatása szükséges, melyek az 

intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával válnak hitelessé. 

Negyedévben: 1-2 évfolyamos Tanulói tanulmányi értesítő – Szöveges értékelés 

Félévkor: Tanulói tanulmányi értesítő - e-ellenőrző   

Év végén: Tanulói törzslapok 

Év végén a tanév évfolyamainak haladási és osztályozó naplóit biztonsági mentés formájában CD-re írjuk. 

    

8.2. Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai 
 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő 

megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát 

minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és 

egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  
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Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával 

bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be 

nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A 

megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog 

létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az 

intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd 

írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A 

megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a 

megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a 

megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További 

megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  

 

8.3. Könyvtár 
 

Közművelődési és Iskolai Könyvtár Beremend Szervezeti és Működési Szabályzat 

Intézményi adatok 

Név: Közművelődési és Iskolai Könyvtár, Beremend 

Cím: 7827 Beremend, Kossuth L. u.2. 

Elérhetőségek: Tel./ Fax: 72/ 474-270; 

  E-mail: konyvtar@beremend.hu 

A könyvtár típusa az Alapító Okirat szerint: közművelődési iskolai könyvtár  

A könyvtár fenntartója Beremend Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete. 
 

Rendeltetése és felhasználóinak köre 

A könyvtár a községben élő lakosság egészét szolgáló lakóhelyi közművelődési könyvtár. Szolgáltatásait 

bármely magyar és külföldi állampolgár is igénybe veheti, mivel nyilvános könyvtár, és mint ilyen, az országos 

közművelődési könyvtári hálózat része.  

A Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti pedagógiai programjában foglaltakkal összhangban 

ellátja az iskolai könyvtári feladatokat, mivel az intézmény összevont közművelődési és iskolai könyvtár. 
 

Alaptevékenységei körébe tartozik: 

● Dokumentációs és információs tevékenység: biztosítani használói számára a művelődéshez, 

tanuláshoz, továbbképzéshez, a szakmai, közéleti és társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz és 

a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez szükséges könyvtári anyagokat. Biztosítania kell a könyvtári 

anyagok helybeni és otthoni használatát eredeti formában, vagy másolatban. 
● Helyismereti könyvtári tevékenység: számba venni, állományába beszerezni, feltárni és 

hozzáférhetővé tenni azokat a könyvtári anyagokat, amelyek bemutatják a község múltját és jelenét. Segíteni 

anyaggyűjtéssel és szerkesztéssel a községet bemutató kiadványok megjelenését. 
● Oktatási és nevelési tevékenység: részt venni a tanulók könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek 

gyarapításában, ennek érdekében könyvtári foglalkozásokat, rendezvényeket szervezni. Ellátni az alapfokú 

oktatást szolgáló feladatokhoz szükséges teendőket, beszerezni az oktatási intézmények javaslatai szerint az 

oktatást szolgáló tankönyveket és minden segédanyagot. 
● Információszolgáltatás és tájékoztatás: közvetíteni más könyvtárak gyűjteményét és anyagait. 
● Kulturális tevékenység: rendezvények szervezésével részt venni a település kulturális életének 

alakításában, összehangoltan más közművelődési intézményekkel. 
● Szociális tevékenység: idősek, betegek könyvtári ellátása, amennyiben szükséges, a dokumentumok 

házhoz szállításának megoldásával. 

 

Iskolai könyvtári szolgáltatások: 

● A helyi általános iskola számára, taneszköz, szakkönyvtár biztosítása; 
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● Az oktató nevelő munka eszköztáraként, szellemi bázisaként, műveltségi területek 

követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez igazodó dokumentum gyűjteményezés, 

feltárás, gondozás, rendelkezésre bocsátás; 
● Könyvtári szolgáltatásokkal a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények 

teljesítése; 
● A könyvtári tájékoztatás mellett, könyvtári és könyvtárhasználati órák tartása előzetes egyeztetés 

alapján, illetve a könyvtárhasználatra épülő szakórák, foglalkozások előkészítése; 
● Tartós tankönyvtárat működtet. 
● Könyvtári rendezvényeket, kiállításokat, bemutatókat szervez gyermekek és felnőttek részére. 
● Az egyetemes és nemzeti kultúrát, az olvasást, az anyanyelvet és az idegen nyelvet, informatikai és 

elektronikus ismereteket népszerűsítő könyvtári rendezvények tartása, igény szerinti tanfolyamok 

szervezése. 
● Az iskolarendszeren kívüli szabadidős tevékenység szervezése. 
 

Gyűjtőköre, a könyvtári állomány nyilvántartása és feltárása, szolgáltatásai 

Gyűjtőkörébe az alábbi könyvtári anyagok tartoznak: 
● nyomtatott könyv, folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány, digitális és elektronikus dokumentum, 
● helytörténeti értékű írott anyag. 

A könyvtár állományának gyarapításánál figyelembe veszi használói igényeit, foglalkozási, képzettségi, 

korosztályi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét. A könyvtári anyagok beszerzésének az 

alaptevékenységet kell segítenie. A könyvtár állományát az érvényben levő könyvtári jogszabályok ellátási 

szintjén megfogalmazott normatívái szerint tartja nyilván és tárja fel a katalógusban. Minden beszerzett 

állományegységet köteles legalább szerző és cím szerint feltárni. 

A könyvtár gyűjteményét szolgáltatásain keresztül közvetíti a használók felé. 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó alapszolgáltatások: 
● A könyvtári anyagok helybeni használata. 
● A könyvtári anyagok kölcsönzése, kivéve az állományvédelmi szempontból fokozottan védett 

könyvtári anyagok körét, valamint a hordozó anyaga miatt nem kölcsönözhető állományt. Ez utóbbiak 

meghatározása a könyvtár vezetőjének jogkörébe tartozik. 
● Más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítése, a saját állománymás könyvtárak 

részére történő kölcsönzése. 
● E-Magyarország pontként a használók rendelkezésére bocsátja internet kapcsolattal rendelkező 

számítógépeit.  

Ezeket az alapszolgáltatásokat a könyvtár nyitvatartási idejében folyamatosan biztosítja. Az 

alapszolgáltatások térítési díjait a könyvtár vezetője határozza meg, az érvényben lévő könyvtári jogszabályok 

alapján. 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások: 
● Könyv- és könyvtárhasználati, valamint tanórákhoz kapcsolódó és szabadidős foglalkozások vezetése, 

számukra a termek, berendezések biztosítása. 
● Könyvtári állományok igény szerinti letéti kihelyezése intézményekbe. 
● Az alaptevékenység megvalósítását célzó rendezvények és egyéb tevékenységek előkészítése és 

szervezése. 

A fenti szolgáltatások biztosítása nem kötelező, teljesítésük a könyvtári munkaszervezet aktuális 

teherbírásának függvénye. 

 

Könyvtárhasználati szabályok 

A beiratkozás módja, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módja.  
● Az iskolai könyvtárat a beiratkozott olvasók használhatják. 
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● A beiratkozás számítógépes nyilvántartásba vétellel és olvasójegy kiadásával történik.  

A szolgáltatások igénybevételének feltételei: 
● A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. 
● A könyvtárból csak kölcsönzés útján lehet dokumentumokat kivinni. 
● A kölcsönzés időtartama általában három hét, házi olvasmányok, keresett könyvek esetén két hét (az 

olvasó kérésére a kölcsönzési idő még egy alkalommal meghosszabbítható), 
● Tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek kölcsönzési ideje egy tanév. 
● Dokumentumok a tanév utolsó hetéig kölcsönözhetők. 
● Egy alkalommal három könyv kölcsönözhető, kivételes esetben (pl. versenyekre való felkészülés) 

ettől el lehet tekinteni. 
 

A könyvtárhasználat szabályai: 

Kézikönyveket, folyóiratokat csak helyben való olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni. A CD-ROM-

ok nem kölcsönözhetők. 

A számítógépes információszerzés igénybevételénél feltétel a számítógép szakszerű használata, kezelése. A 

dokumentumok helyben való tanulmányozását 20 férőhelyes olvasóterem biztosítja. 

A könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseket az iskolai és közművelődési könyvtár 

helyiségeiben kifüggesztéssel nyilvánosságra kell hozni. A nyitvatartási és kölcsönzési időt a könyvtár 

bejáratánál kell kifüggeszteni. 

 

8.4. A pedagógusok rendelkezésére bocsátott informatikai eszközök 

● A pedagógusok a nevelő-oktató munka hatékonyságának emelésére különböző informatikai 

eszközöket is használhatnak. Ezek az eszközök az osztálytermi/szaktantermi vagy az egyéb helyiség 

leltárjához tartozóan minden pedagógus számára hozzáférhető, tanórán és tanórán kívüli tevékenység során 

is használható. 
● Pedagógiai munkájuk segítését szolgálja a személyes használatra átvett (átadás-átvételi 

dokumentum) laptop használata. 
● Minden pedagógus a nevelő-oktató és ügyviteli tevékenységhez szükséges módon és mértékig 

használhatja a tanári szobában elhelyezett nyomtató készüléket, az ügyviteli irodában található fénymásoló 

készüléket.  

   

8.5. A pedagógus által készített szemléltető eszközök tanórai bevitelének szabályozása 

A pedagógus által készített a tanulók számára balesetveszélyt jelentő eszköz a tanórákra és egyéb 

foglalkozásokra nem vihető be.  

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

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

házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétől az iskolai munkatervben meghatározott 

fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. A nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető intézményi 

dokumentumok a következő személyeknél, illetve helyen találhatók meg:  

● az iskola titkárságán, 
● az iskola könyvtárában, 
● az iskola nevelői szobájában, 
● az iskolai honlapon, 
● az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyettesénél. 

A házirend egy példányát az intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 
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9.1.A különös közzétételi lista  

Különös közzétételi lista címen az iskolai honlapon közzétesszük az alábbi adatokat: 

● a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, 
● a nevelő és oktató munkát segítők feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége, 
● az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve, 
● az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói, 
● szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége, 
● a hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai, 
● a tanév helyi rendje, 
● az osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma. 
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10. Záró rendelkezések 

 

10. 1. Az SZMSZ felülvizsgálata, hatálybalépése 
 

Az SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha 

módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, vezetősége. A diákönkormányzat, a szülői 

szervezet a módosítási javaslataikat képviselőik útján az intézményvezetőhöz terjeszthetik be. A SZMSZ 

módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

Az SZMSZ a nevelőtestület általi elfogadásával és az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba, 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg 

érvényét veszti a 2017. június 21-én elfogadott SZMSZ. 

 

10. 2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásának jognyilatkozatai 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülői közösség véleményezte és elfogadásra javasolta. Erről a 

szervezet képviselője aláírásával nyilatkozik. 

 

 

2021. február 1. 
........................................................... 

szülői szervezet képviselője 

 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot az iskolai diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra 

javasolta. Erről a szervezet képviselője aláírásával nyilatkozik. 

 

 

2021. február 1. 
......................................................... 

diákönkormányzat vezetője 

 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tantestület 2021. február 3-án tartott nevelőtestületi 

értekezletén megvitatta, döntési jogkörénél fogva egyhangúlag elfogadta. 

 

 

2021. február 3. 

 
................................................................ 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

Az Szervezeti és Működési Szabályzatot a legitimációs záradék tanúsága szerint az adott közösségek 

elfogadták. A Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZMSZ-ét a mai napon jóváhagyom. 

 

 

2021. február 3. 

 
......................................................... 

                  intézményvezető 
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Fenntartói nyilatkozat 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzathoz a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) 

bekezdése értelmében, a Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzatában a fenntartóra többletkötelezettségeket telepítő rendelkezések vonatkozásában a Mohácsi 

Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója, a vonatkozó rendelkezések érvénybelépéséhez – az 

intézmény éves költségvetésének keretein belül – egyetértését adja.  

 

Kelt.: 2021. február 3. 

         ...…………………………………………… 

                 fenntartó képviselője 
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Mellékletek 

 

1. A nevelőtestület által átruházott jogkörök a megbízottak megjelölésével 

 

Megnevezés 

Jogkör tartalma 

Megbízott Dön-

tés 

Véle-

mény-

nyilvá-

nítás 

Javas-

lat-

tétel 

a nevelési-oktatási intézmény munkáját 

átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadása 

X   iskolavezetés 

tanulók magasabb évfolyamba lépésének 

megállapítása 
X   osztályban tanító nevelők 

a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása X   osztályban tanító nevelők 

a tantárgyfelosztás elfogadása előtt  X  munkaközösség-vezetők 

az egyes pedagógusok külön 

megbízásainak elosztása során 
 X  iskolavezetés 

a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben 

  X iskolavezetés 

 

2. A Mohácsi Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata alapján 

Adatkezelési tájékoztató a Mohácsi Tankerületi Központ által fenntartott intézményeinek tanulói és 

törvényes képviselőik részére  
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Függelék 
 

Munkaköri leírás-minták  

 
PEDAGÓGUS (ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRI LEÍRÁS) 

A PEDAGÓGUS FELADATAI ÁLTALÁBAN 

a./ A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek 

tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény, a Pedagógiai program, a Helyi tanterv, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület 

határozatai, továbbá az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-

oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

b./ A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény 

rendeltetése szerint a nevelő-oktató munkából - az egyes munkaköröknek megfelelően a Pedagógiai programban és az 

SZMSZ-ben fogalmazódnak meg - minden nevelőre vonatkoznak. 

c./ Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

Alkotó módon részt vállal: 
● a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 
● a közös vállalások teljesítéséből, 
● az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből,  
● az iskola hagyományainak ápolásából, 
● tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 
● a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 
● pályaválasztási feladatokból, 
● a gyermekvédelmi tevékenységből, 
● a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából, 
● a diákönkormányzat kialakításából, 
● az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. 

d./ Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez, (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, értékelés). 

e./ Feladata: 

 Az önképzés, továbbképzés. 

A munkaközösségi munkában, a nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való aktív 

részvétel.  

 Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-oktató munkája tesz 

szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

f./ Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendők ellátása - az intézményen belüli 

szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint (rendszeres és alkalmi tanulói 

felügyelet, helyettesítés). 

g./ A személyi adataiban történt változást (név, lakcím, tartózkodás hely, elérhetőségek) az igazgatónak azonnal jelenti. 

h./ Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az igazgató által 

meghatározott időpontban a munkaközösség-vezetőnek jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem 

változnak, a bevált tanmenetet - folyamatos kiegészítéssel - több éven át használhatja.  

i./  Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, eközben gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli 

számonkérés egyensúlyban legyen. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 14 napon 

belül kijavítja. A témazáró dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, értékeli.  

j./ Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadóórát tart. 

k./ Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a foglalkozás helyén. 

Távolmaradása esetén időben, előre értesíti az igazgatót, helyettesét, és gondoskodik arról, hogy a tanmenete és 

taneszközei a helyettesítő nevelő rendelkezésére álljanak. 

l./ Az iskolai rendezvényeken a részvétele kötelező. 

m./ A házirend betartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 

 

 

 



29 

 

A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben az alábbi kötelességei 

vannak: 

a./ A tanulók fejlődését kísérje figyelemmel és segítse azt! 

b./ A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke 

jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek! 

c./ A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon! 

d./ Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan 

nyújtsa! 

e./ A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben! 

 

A PEDAGÓGUS JOGAI 

A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

a./ A pedagógiai program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja. 

b./ A szakmai munkaközösséggel egyeztetve megválaszthatja az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és 

tanulmányi segédleteket. 

c./ A tanulók munkájának irányítása és értékelése.  

d./ Minősítheti a tanulók tudását. 

e./ Hozzájuthat a munkájához szükséges ismeretekhez. 

f./ A nevelőtestület tagjaként részt vesz az iskola pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja 

a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

g./ Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján is gyarapíthatja, részt vehet pedagógiai 

kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

h./ Személyét, mint a pedagógusközösség tagját becsüljék meg, személyiségi jogait tartsák tiszteletben, nevelői, oktatói 

tevékenységét ismerjék el! 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI FELADATOK 

a./ Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú 

megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, önállóságuk, öntevékenységük és 

önkormányzó képességük fejlesztése.  

b./ Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki órák tématerve.  

c./ Törekszik a tanulók személyiségének, családi és szociális körülményeinek alapos megismerésére, a szülők iskolával 

szembeni elvárásainak és a gyerekekkel kapcsolatos ambícióinak megismerésére. Családlátogatásokat végez. 

d./ Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. 

e./ Látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli foglalkozásait, tapasztalatait, észrevételeit, az esetleges 

konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli.  

f./ Szükség esetén – az igazgató hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az érintett más pedagógusokat 

tanácskozásra hívja össze.  

g./ Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a nevelőtestületi értekezleten 

ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az osztályban 

tanító pedagógusokkal megvitatja az addig tapasztaltakat és a következő időszak teendőit. 

h./ Évente legalább 3 alkalommal szülői értekezletet tart, és hetente fogadóórája van. 

i./ Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési 

elképzeléseit az osztály, ill. az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

 

TANÍTÓI FELADATOK 

Feladata a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon és a szaktanári feladatokon túlmenően a 

következő: 

a./ Az alsó tagozatos tanulók személyiség-, képesség- és kompetenciafejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában az 

iskolaotthonos képzés keretein belül tudatosan, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele 

mellett differenciálva végzi.  

 

SZAKTANÁRI FELADATOK 

Feladatai a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a következők: 

a./ Tanórai munkájában figyelmet fordít a tanulói differenciálásra, egyéni fejlesztésre. 
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b./ Szükség esetén szakértői bizottsági vagy nevelési tanácsadói vizsgálatot kezdeményez. 

c./ A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola lehetőségeinek kihasználásával 

hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához (tehetséggondozó szakkör, tanulmányi versenyre való felkészítés és 

kísérés). 

d./ Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. Gondoskodik a szaktárgyához 

tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a szertár rendjéről, és öntevékenyen részt vállal a 

szemléltetőeszköz-állomány fejlesztésében. Az átvett taneszközökkel meghatározott időben elszámol, hiány esetén 

anyagi felelősséggel tartozik.   

 

ZENETANÁRI FELADATOK 

Feladatai a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a következők: 

a./ Év elején és félévkor a követelményeket figyelembe vevő, a képességek fejlesztését célzó tervet készít.  

b./ Növendékeit felkészíti a félévi és év végi előjátszásokra, vizsgákra, valamint az évközi tanszaki koncertekre, 

szereplésekre.  

c./ A kimagasló teljesítményt nyújtó, tehetséget mutató növendékeket az iskola lehetőségeinek kihasználásával 

hozzásegíti képességeik kibontakoztatásához (versenyre, találkozóra való felkészítés). 

d./ Gondoskodik a hangszerállomány karbantartásáról, tárolásáról, javaslattal él az állomány bővítését illetően. Elvégzi 

a beiratkozással, hangszerkölcsönzéssel, térítési díj fizetésével kapcsolatos adminisztrációt. 

 

NAPKÖZIS NEVELŐI FELADATOK 

Feladatai a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a következők: 

a./ Legfontosabb feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás feltételeinek megteremtése, 

módszereinek megtanítása és a szükség szerinti segítségnyújtás.  

b./ Csoportját az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kulturált étkeztetés feltételeiről és a tanulók fegyelmezett 

viselkedéséről.  

c./ Tanulmányi munka mellett gondoskodik a szabadidő hasznos eltöltéséről.  

d./ Nevelő munkáját foglalkozási tervben rögzíti.  

e./ Figyelemmel kíséri az iskolabusz menetrendjét, gondoskodik az utazó tanulók buszhoz irányításáról.  

 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT-VEZETŐI FELADATOK 

A diákönkormányzat-vezető szervezi az iskola pedagógusainak és a tanulóinak tanórán kívüli és szabadidős 

tevékenységét. Megtervezi és irányítja az iskola tanulóinak demokratikus közéleti tevékenységét. Munkatervet készít, 

mely az intézmény éves munkatervének melléklete. 

Kiemelt feladatai: 

a./ Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok előkészítése, szervezése, a 

környezeti és egészségneveléssel összefüggő tevékenység segítése. 

b./ A pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése, szervezése, tájékoztatás nyújtása a 

szabadidős programokról. 

c./ A szülői szervezet (közösség) munkájának segítése. 

d./ Az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése. 

e./ A nemzeti, nemzetiségi kisebbségi hagyományok iskolán belüli megismertetése. 

f./ A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok elkészítésében való közreműködés.  

g./ Koordinálja, szervezi és részt vesz az iskolai és a felmenő rendszerű tanulmányi és sportversenyeken. 

h./ Tevékenységéről az iskolavezetés számára félévente írásos beszámolót készít.  

 

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI FELADATOK 

a./ Feladata, az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése 

és végrehajtása. Évente tervet készít a szakmai fejlesztési elképzeléseiről, mely az intézmény éves munkatervének 

melléklete. 

b./ Szakterületének megfelelően részt vesz az iskola pedagógiai programjának és a helyi tantervének a kidolgozásában.  

c./ Ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmenetét, ellenőrzi a követelmények 

megvalósítását. 

d./ Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű használatának biztosításáért, a 

jelentkező problémák azonnali jelzéséért.  
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e./ Javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó tantárgy tantárgyfelosztására, véleményezi a pedagógus álláshelyek 

pályázati anyagát. 

f./ Koordinálja a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját. Szakmai szempontú ellenőrzést végez (óralátogatást), és 

arról beszámol az igazgatónak.  

g./ Tantárgyában versenyeket szervez, továbbá részt vesz szakmai pályázatokon. 

h./ Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak továbbképzését, önképzését. 

i./ Törekszik a munkaközösség tagjaival az egységes követelményrendszer kialakítására, ennek alapján felmérik és 

értékelik a tanulók tudás-és képességszintjét. 

j./ Közreműködik az intézmény mérésmetodikai feladataiban. 

k./ Részt vesz az intézmény munkájának értékelésében, az iskolavezetés részére félévente szakmai beszámolót készít. 

 

MENTORI FELADATOK 

A mentor feladata az intézményben gyakornokként ill. új belépő nevelőként alkalmazott pedagógus szakmai segítése. 

Előkészíti, jóváhagyatja a gyakornoki programot, felel a programban foglalt feladatok végrehajtásáért: 
● Rendszeresen látogatja, megbeszélésekkel segíti a gyakornok/pedagógus tanári munkáját. 
● Segíti az adminisztrációban, az intézményi dokumentumok megismerésében, a tantestület és alkalmazotti 

közösségbe való beilleszkedésben. 
● Évente szövegesen értékeli a gyakornok/pedagógus teljesítményét. 

 

RENDSZERGAZDAI FELADATOK 

A munkakör fő célkitűzése: 

Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az oktatási állapot állandó 

fenntartása. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a tantestület tanárainak igényeit 

figyelembe véve végzi. 

Folyamatos feladatai 

Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti a rendszerbe, ezzel biztosítva 

annak folyamatos fejlődését. 
● A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot tesz a beszerzésekre, 

fejlesztésekre. 
● Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek felmérésével, a 

számítástechnikát tanító kollégákkal folytatott egyeztetés során kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 
● Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez, szerver helyiségbe és a 

számítástechnika termekbe való bejutás lehetősége. A munkaidőben végzett munkáját is naplóba kell jegyeznie. 
● Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres ellenőrzésre. 

Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve 

a szoftverekben okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 

rendszer kiépítését. 
● Statisztikát készít a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat nyilvántartja, ellenőrzi, 

felelősséggel tartozik értük. 

Hardver 
● Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket végez az előforduló 

hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha javítása külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, a 

javítást kontrollálja. 
● Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel. 
● Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) az észlelést vagy 

értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának megkezdéséről. 
● Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, javaslatot tesz az anyagi 

kártérítésre. 
● Rendszeres időközönként (legalább évente) beszámol az igazgatónak a számítástechnikai termek és 

berendezések állapotáról, állagáról. 

Szoftver 
● Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A meglévő 

szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező 

programokat, és javaslatot tesz a legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára. 
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● Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a lehetőségekhez 

mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 
● Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és használatukat bemutatja.  
● Szükség szerint biztonsági adatmentést végez. 
● Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, illetve ha a szoftver 

veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. 

Hálózat 
● Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos üzemeltetésére. 
● Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori állapothoz igazítja. 
● Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott főbb lehetőségeket. 
● Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. 
● Új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a felhasználói jogokat karbantartja. 
● Üzemelteti az iskola szerverét, ügyel a lehető legmagasabb biztonsági beállítására. 

Időszakos feladatai 
● Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő versenyek, programok pontos 

időpontját nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről ezekben az időszakokban. 
● Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében, az informatikai pályázatok 

elkészítésében. 

 

MÉRÉSI FELELŐS FELADATAI 

Az intézmény mérési felelőse az intézményi mérési feladatok megvalósítását koordinálja. Munkáját a Pedagógiai 

program és az intézmény éves munkaterve alapján ütemezi. 

Felel az iskolában folyó tantárgyi, kompetencia, partneri igény- és elégedettségmérés és egyéb mérések (neveléssel-

oktatással és sporttal kapcsolatos mérések) lebonyolításáért, a mérések feldolgozásáért, dokumentálásáért és 

nyilvánosságra hozásáért.  

 

GYERMEKVÉDELMI FELELŐS FELADATAI 

Feladata, a gyermekvédelmi feladatok ellátása az intézményben:  
o Egyeztet a pedagógusokkal, koordinálja a gyermekvédelemmel kapcsolatos teendőket. 
o Szorgalmazza és segíti a mentálhigiénés programok bevezetését. 
o A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével: 
● Nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, valamint kapcsolattartás 

a Gyermekjóléti Szolgálattal. 
● A pedagógiai problémák megoldása érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel együttműködik, 

erről dokumentációt vezet. 
o A veszélyeztetett gyermek szabadidős tevékenységét és tanulási előmenetelét figyelemmel kíséri (adott 

esetben javaslatot tesz pl. fejlesztő csoport kialakítására). 
o Segíti a pályaorientációt. 
o A gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat figyelemmel kíséri és erről a nevelőtestületet tájékoztatja, 

lehetőség szerint pályázatot készít. 
o Közreműködik a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek hasznos szünidei elfoglaltságának 

biztosításában. (táborok) 

 

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS FELADATAI 

A pedagógusra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően az alábbi feladatokat kell ellátnia: 

A munkakör célja: a különböző okból tanulmányi zavarral küzdő tanulók egyéni - az osztályközösségből ideiglenesen 

kiemelt - felzárkóztató foglalkoztatása az adottságokból fakadó, vagy az iskolai tanítási-tanulási folyamatban szerzett 

hátrányok leküzdésére. 

A fejlesztő pedagógus az osztálytanítók és szaktanárok segítője, az iskolában a tanulási zavarok okainak, felismerésének 

és kezelésének szakértője. 

Legfontosabb felelősségek, feladatok: 
● A tanulási zavarok okainak felismerése a differenciált diagnosztika és terápia eszközeinek hatékonyan 

alkalmazásával. 
● A pedagógusok jelzései alapján kiszűri a tanulási zavarokkal, részképesség-kieséssel küzdő tanulókat, és az 

érintett tanárokkal és az iskola vezetőjével egyeztetve elkészíti foglalkoztatásuk beosztását. 
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● A tanulókat a kialakított munkarend szerint egyéni felzárkóztatás keretében foglalkoztatja. Megállapítja a 

tanulási zavar, vagy lemaradás okát. A diagnózis és a gyermek egyéni képességeinek és sajátosságainak 

figyelembevételével tudatosan megszervezi és dokumentálja az egyéni foglalkozás módszereit és eljárásait. 

 

GYÓGYPEDAGÓGUS FELADATAI 
● A sajátos nevelési igényű tanulók számára fejlesztő foglalkozásokat végez. A munkáját egyéni fejlesztési terv 

alapján végzi. 
● Figyelembe veszi szakértői bizottsági vizsgálatok eredményeit és javaslatait. Továbbá kezdeményezi a tanulók 

szakértői vizsgálaton való részvételét. 
● Gondoskodik arról, hogy a foglalkozásain részt vevő tanulók - különböző ütemben is - megszerezzék a 

továbbhaladáshoz szükséges készségeket, képességeket. 
● A tanulók fejlődése érdekében, napi kapcsolatot tart az osztálytanítóval és a szaktanárokkal. Együttműködik az 

értékelésben. Segítséget nyújt tanórai differenciálásban (feladatlapok készítése, témazárók összeállítása). 
● Minden foglalkozáson részt vevő tanulóról fejlődési naplót vezet.  
● Végzi a fogyatékos tanulók törvény által meghatározott habilitációját: hallássérült, látássérült, mozgássérült, 

tanulásban akadályozott, pszichés fejlődési zavaros gyermek. 
● Munkájáról az iskolavezetés által adott szempontok alapján évente (félévente) írásos beszámolót készít. 

 

MUNKAVÉDELMI FELELŐS FELADATAI 

A munkavédelmi felelős segíti az iskola vezetését a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos tennivalók tervezésében, 

szervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében. 

Feladatai: 
o Közreműködik a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos iskolai dokumentumok tervezetének, elkészítésében, 

azok szükség szerinti átdolgozásában. 
o Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket és azok megtartását. 
o Gondoskodik a munkavédelmi szemlék lebonyolításáról, jegyzőkönyvezéséről. Figyelemmel kíséri a tapasztalt 

hiányosságok felszámolását, megszüntetését. 
o Az iskolai dolgozók részére megszervezi a szükséges munkavédelmi oktatást, elvégzi annak dokumentálását. 
o Nyilvántartást vezet a munkavédelmi vizsgára kötelezettekről. Gondoskodik a munkavédelmi vizsgáztatás 

tervezéséről, lebonyolításáról. 
o Előkészíti és lebonyolítja a tűzriadó gyakorlatokat. 
o Ellenőrzi a tanulói baleset-oktatást, annak dokumentálását. 
o Bekapcsolódik a munkahelyi balesetek kivizsgálásába. 
o Közreműködik a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartások, adminisztráció pontos, naprakész vezetésében, a 

baleseti jelentések elkészítésében, továbbításában. 
o Figyelemmel kíséri a dolgozók munka- és védőruhával való ellátását. Javaslatot tesz a munka- és védőruha 

szabályzat kiegészítésére, módosítására. 
o Új berendezés, felszerelés beállításánál ellenőrzi a munka- és tűzvédelmi előírások érvényesülését. Az esetleges 

problémát azonnal jelzi az illetékes Igazgatóhelyettesnek.  
o Az iskolai költségvetés készítésénél javaslatot tesz a munka- és tűzvédelemmel összefüggő felújítások, 

karbantartások, beszerzések költségvetésbe való beállítására.  
o Tervszerű, folyamatos ellenőrzéseivel a tanulói és a dolgozó balesetek megelőzését segíti elő. 

 

IGAZGATÓHELYETTES ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

 

Az igazgatóhelyettes munkáját munkaköri leírása, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi. 

Az igazgató közvetlen munkatársa. 

Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a 

gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. 

Az igazgató tartós távolléte (két hétnél hosszabb) esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott 

hatásköröket is.  

Az igazgató irányításával – vele egyetértésben – tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézmény pedagógiai és tanügy 

igazgatási munkáját.  

 

Közvetlen és rendszeres vezetői feladatai 
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● Az éves tantárgyfelosztást az igazgató irányításával elkészíti 
● Részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében, az éves program összeállításában, - tanítási hetek 

meghatározásában. 
● Az éves órarendet elkészíti, és alkalmanként aktualizálja 
● Irányítja és ellenőrzi a munkaközösségek munkáját a vezetői munkamegosztásban megjelölt területen, részt 

vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében, ellenőrzésében. 
● Munka és tűzvédelmi, balesetvédelmi felügyeletet ellátja 
● Óralátogatásokat végez, szakmai tanácsadásaival segíti a nevelők munkáját, felméréseket végez, ellenőrzi az 

adminisztrációs munkát. Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan tájékoztatja 

az igazgatót. 
● Felelős a vizsgák (osztályozó, javító, év végi) és szakmai tanulmányi versenyek (országos, területi vagy házi) 

zökkenőmentes lebonyolításáért (versenyekre való jelentkezés). 
● Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok. 
● Részt vesz a nevelők minősítésében. 
● Részt vesz a munkaerő-gazdálkodási terv elkészítésében.  
● Részt vesz az intézmény vezetőségi ülésein, a nevelőtestületi fórumokon, értekezleteken. 
● A nevelőktől összegyűjtött igények alapján javaslatot tesz a szemléltető eszközök rendelésére. 
● Segíti a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését, szakmai és oktató- nevelő munkáját.  
● Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, közreműködik azok elkészítésében.  
● Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, jegyzőkönyvek pontos vezetését.  
● Félévkor értékeli a pedagógiai és a tanulmányi munkát.  
● Az igazgató felkérésére képviseli az intézményt különböző szakmai, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek 

rendezvényein. 
● Részt vesz rendezvények, iskolai programok szervezési ügyeinek intézésében. 
● Részt vesz a beiskolázás és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítésében. 
● Felelős az osztályfőnöki tanmenetek ellenőrzéséért. 
● Részt vesz a rövid és hosszú távú fejlesztések előkészítésében, tervezésében. 
● Részt vesz a partneri kapcsolatok ápolásában, fejlesztésében. 
● Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek során különösen: 
o a munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 
o a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 
o a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 
o a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 
o a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

 

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 tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. 

 

Az ellenőrzés módszerei: 
- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 
- az írásos dokumentumok vizsgálata, 
- a tanulói munkák vizsgálata, 
- beszámoltatás szóban, írásban. 
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Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. 

Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi értekezleten kell 

összegezni, értékelni. 

 

Aláírási jogköre kiterjed az alábbi területekre: 

- A tanulói munkaviszony igazolására. 

- Másolatok kiállítása, hitelesítése. 

- Bizonyítványok aláírása. 

- Az igazgató nevében, a kimenő levelezésben helyette. 
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ISKOLATITKÁR FELADATAI 
 

Az intézmény zavartalan működése érdekében látja el feladatait. 
 

Tevékenységi területe: 
● Fogadja a naponta érkező postai küldeményt és bonyolítja a kimenő küldeményeket.  
● Hivatalos levelezést és telefonbeszélgetést folytat, vezeti a postakönyvet. 
● Pedagógiai és adminisztrációs anyagot sokszorosít és ellátja a hivatalos gépelési feladatokat. 
● Szakszerűen vezeti az iktatást és tárolja az irattári anyagot, a törvényben előírt idő figyelembevételével megőrzi 

azokat. 
● Kezeli a tanulói nyilvántartást: a tanulók beiratkozását, és a tanulók iskoláztatásával kapcsolatos adminisztratív 

teendőket, a tanév közben érkező és távozó tanulókkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. 
● Változó béreket (túlóra, helyettesítés) jelenti a Polgármesteri Hivatal felé. 
● Kezeli a dolgozók személyi anyagát. 
● Közreműködik a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetésében, jelentések továbbításában. 
● Figyelemmel kíséri a feladatával kapcsolatos jogszabályokat, továbbképzéseken vesz részt. 
● Elvégzi a tanulók tankönyvrendelését. 
● Bizalommal kezeli a rajta átmenő információkat, indokolatlanul nem szolgáltat adatokat. 
● Ellenőrzi a szükséges nyomtatványok meglétét, elvégzi azok megrendelését. 
● Felelős a bizonyítványok és törzslapok gondos raktározásáért. 
● Rendszeres kapcsolatot tart az iskolaorvossal, védőnővel, koordinálja a védőoltások, szűrővizsgálatok és 

fogászati kezelések beosztását.  
● Vezeti az értekezletek és egyéb hivatalos megbeszélések jegyzőkönyvét.  
● Adatokat szolgáltat a beszámoló jelentésekhez.  
● Részt vesz az iskolai statisztikai jelentések elvégzésében. 
● Elvégzi a zeneiskolai térítési- és tandíj fizetése kapcsán felmerülő adminisztrációs és szervező munkát.  
● Fogadja a vendégeket. 

 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 
 

Tevékenységi területe: 
 

a./ Munkáját a közvetlen felettese által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával végzi. 

b./ A tanórákon, a tanórán kívüli foglalkozásokon, szabadidős programokon az iskolavezetőség utasításainak 

megfelelően részt vesz a tanulók felügyeletében. Ellátja az iskolabuszon utazó tanulók délutáni felügyeletét. 

c./ Részt vesz a hatékony nevelőmunkához nélkülözhetetlen feltételek biztosításában az alább felsorolt 

feladatkörökben: 
● a nevelő-oktató munka területén feladata az óvoda-iskola átmenet segítése; 
● az osztálytanító/szaktanár irányításával ellátja (az alsóbb évfolyamokon) a másik iskolából érkező  

felzárkóztatásra szoruló tanuló fejlesztését; 
● alkalomszerűen tanulócsoportokat kísér (kirándulás, fogászat, színház, stb.), illetve egyes tanulókat orvoshoz 

visz, gondoskodik a beteg, sérült tanuló szakszerű ellátásáról, iskolán kívüli programok során a pedagógussal együtt 

kíséri a tanulókat; 
● óraközi szünetekben segíti az ügyeletes nevelő munkáját; 
● szükség szerint beszerzi, megvásárolja az iskolai munkájához szükséges anyagokat, eszközöket; 
● amennyiben intézkedést igénylő jelenséget tapasztal, azt jelenti az iskolaorvosnak, a pedagógusnak vagy 

közvetlen felettesének, 
● segíti az iskolatitkár munkáját, 
● részt vesz a tanulók ebédeltetésében; 
● foglalkozás alatti rendkívüli intézkedés esetén a pedagógus és az igazgatóhelyettes által megbízott feladatok 

ellátásában segítséget nyújt, 
● részt vesz az órák szemléltetőanyagának előkészítésében 

d./ Részt vesz a nevelőtestület ülésein és az iskola alkalmazotti közösségének valamennyi rendezvényén. 
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FŰTŐ – KARBANTARTÓ – UDVAROS 

 

Fűtéssel kapcsolatos feladatok 

Az intézmény épületeiben a fűtési idényben az előirt hőmérséklet biztosítása, a fűtőberendezések szakszerű kezelése. 

Tevékenysége során ellátja a kazánhelyiségek és a kazánházak környékének takarítását. A kazánokat és a hozzátartozó 

berendezéseket állandóan üzemképes és tiszta állapotban tartja. A kisebb javításokat önmaga elvégzi, nagyobb 

meghibásodás esetén az intézmény vezetőjét értesítve azonnal intézkedik annak szakszerű javítása érdekében. 

Felelős a tűzrendészeti előírások betartásáért, biztosítja a kazánházban elhelyezett tűzoltó készülék hozzáférhetőségét, 

ismeri annak szakszerű kezelését. 

A kazánházban csak a fűtő tartózkodhat, ott a fűtésen, gépek, szerelvények javításán, karbantartásán kívül más 

munkafolyamatot végezni tilos. A fűtési szezon (október 15 – április 15.) előtt próbafűtést tart. 

A fűtési idény alatt hétvégén egy alkalommal (péntek du. 14 órától – hétfő reggel 7 óráig) köteles ellenőrizni a kazánok 

működését és a rendellenességet az intézményvezetőnek jelenteni. 

A fűtő rendelkezik az intézmények és a kazánházak 1-1 kulcsával, felelős a rábízott anyagok, berendezések és 

felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért és megőrzéséért, az intézményi vagyon védelméért. 

 

Karbantartással és az udvar rendezésével összefüggő feladatok 

Feladata az épület biztonságos működtetésének-használatának biztosítása, az intézmény belső-külső területeinek 

tisztántartása (fűnyírás, kaszálás, hó eltakarítás, csúszásmentesítés, az udvaron elhelyezett szeméttárolók ürítése, 

parkgondozás), az iskola épületeiben felmerülő karbantartási feladatok ellátása, az épületek és a berendezések 

állagának folyamatos ellenőrzése, hibaelhárítás. Havi rendszerességgel bejáráson feltárja az időközben keletkezett 

hibákat, a vezetőt tájékoztatja ezekről, és sürgősségi sorrendben megjavítja. Hetente köteles ellenőrizni a tornatermi és 

a pályán lévő kapuk stabil rögzítését. 

 

Szakképzettségének megfelelő szakipari javításokat és szakipari munkát nem igénylő egyéb kisebb javításokat végez:  
● a zárak, nyílászárók, vízcsapok javítása, szükség esetén cseréje, 
● a padok, székek, asztalok kisebb javítása, csavarok pótlása, hegesztés, 
● a táblák, tablóképek, dekorációs anyagok, faliújság, karnisok, szemléltetőeszközök elhelyezése, 
● izzók, fénycsövek, biztosítékok, világítótestek, burák cseréje, a villamos-berendezések állapotának ellenőrzése, 
● az épületek eresz- és csatornarendszerének javítása, szükség esetén cseréje, 
● a kerítések, kapuk szükség szerinti javítása, 
● a készülékek, gépek, berendezések felügyelete, a kerti gépek rendben tartása. 

 

A rábízott szerszámokért, eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. 

Vízteleníti a kerti csapokat és elvégzi téli felkészítésüket. A nyári nagytakarításnál segít a bútorok áthelyezésében. 

Tervezi és a vezetővel való egyeztetés után intézi a munkájához szükséges anyagok, szerszámok beszerzését. 

Szorgalmi időben reggel 7 órakor nyitja az iskolát, amennyiben utolsóként távozik, köteles a riasztót bekapcsolni.  

Munkavégzése során köteles betartani az intézmény vagyon-, tűz-, baleset- és munkavédelmi előírásait. 

Nyilvántartja és az iskolatitkárnak jelenti a közmű mérőórák adatait, ellenőrzi és dokumentálja a beépített tűzjelző 

készülék működését. 

 

TAKARÍTÓ 

 

Feladata az iskola épületrészeinek (a régi és az új emelet épületszakasz és az ügyvitel helyiségei), termeinek, 

berendezéseinek és az udvar folyamatos tisztántartása. 

 

Napi feladatok: 

⮚ A tantermek és irodák takarítása (söprés, portörlés, szőnyegek portalanítása, felmosás). 

⮚ A folyosók váltott vizes felmosása. 

⮚ A folyosón elhelyezett virágok gondozása. 

⮚ A padok, asztalok lemosása (szükség szerint). 

⮚ A szemetes edények kiürítése, szükség esetén fertőtlenítése. 

⮚ A vécékben fertőtlenítő lemosás, a mosdók kimosása, tükrök, csempézett felületek tisztítása. 

⮚ Az iskola előtti és udvari járdákat, utakat, lépcsőket rendben tartja, szükség szerint lesöpri, gyomtalanítja, télen 

a járdán hó eltakarítást, csúszásmentesítést végez. 
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⮚ Napi munkája végeztével köteles meggyőződni, hogy az ablakok, ajtók zárva vannak-e, ezután a riasztót 

bekapcsolni, az épületet lezárni, a kulcsokat őrizni.  

 

Heti feladatok: 

⮚ A padok és asztalok lemosása, a padok belsejének tisztítása. 

⮚ Pókhálózás minden helyiségben. 

⮚ A szőnyegek kiporszívózása. 

⮚ A szemetes edények fertőtlenítése. 

⮚ A cserepes virágok portalanítása, öntözése. 

⮚ Az ajtók, lambériák lemosása. 

 

Havi feladatok: 

⮚ Szekrények, radiátorok lemosása. 

⮚ Ablaktisztítás. 

 

Éves feladatok: 

⮚ Minden szünetben (téli, tavaszi, nyári) nagytakarítás. A nagytakarítás fogalmába tartozik: függönymosás, ajtók, 

ablakok, bútorzat, felszerelés lemosása, padlózat felmosása. 

⮚ Nyári szünet alatt szabadságon kívül a virágok öntözése. 

⮚ Tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges tantermek kitakarítása. 

 

Munkaideje, munkavégzése alatt gondosan ügyel a bútorok, egyéb berendezések épségére, ezekért anyagi felelősséget 

vállal. Az iskolaépülettel és a felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos rendellenességeket köteles közvetlen 

felettesének jelenteni. Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket a munkavédelmi szabályoknak megfelelően 

tárolja, ezekért anyagi felelősséggel tartozik. 

 

Köteles az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és ÁNTSZ szabályokat betartani. 


