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1. Általános rendelkezések 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben 

foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés 

garantálása, a tanulói jogok érvényesülése, a szülők, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat 

erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében az intézmény 

nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdésében, 

illetve 70.§ (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és 

működési szabályzatot fogadta el. 

 

A SZMSZ feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének általános szabályait a 

jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem 

rendeznek jogszabályok, és egyben az egyes intézményegységek működésének szabályait is 

tartalmazza. 

Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az 

intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az intézménybe járó 

gyerekeknek. A SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik 

kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe 

veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban 

foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató - az igazgatótanács 

közreműködésével - hozhat intézkedést. 

A tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, ill. fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség. 

A szülőt, vagy más, nem az iskolában dolgozó, ill. tanuló személyt az iskola dolgozójának 

tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról. 

 

1.1. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI  

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdése, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 

123. § (1) szerinti szakmai alapdokumentum alapján.  

 

Az intézmény neve: Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 

 

Az intézmény székhelye, címe: 9735 Csepreg, Nádasdy Ferenc utca 10. 

 

Az intézmény típusa: általános iskola 

 

OM azonosító: 201080 

 

Az intézmény alapítója:  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
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Az intézmény fenntartója:  

Sárvári Tankerületi Központ 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. 

 

Az intézmény alapfeladatai: 

 

a.) általános iskolai nevelés-oktatás 

b.) egész napos iskolai képzés (iskolaotthon 1-4.) 

c.) egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba 

 

2. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása 
 
Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét az SZMSZ 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

2.1. Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám  

 

1. - 8. évfolyamon: 453 fő 

Az intézmény a szakmai alapdokumentumban meghatározott köznevelési feladatokat látja el. 

 

2.2. Az intézmény irányítása 

2.2.1. Az intézmény vezetése 

 

Az intézmény vezetését az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják.  

Az igazgató vezetőtársai az igazgatóhelyettesek. 

 

2.2.1.1. Az igazgató: 

 

Az iskola felelős vezetőjének megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és 

időtartamra történik.  

Ellátja az intézmény képviseletét, gyakorolja az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört.  

Az igazgató jogállását a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 

Az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a 2011. évi CXC. 

törvény állapítja meg, munkáját a jogszabályok, a fenntartó rendelkezései, valamint az iskola belső 

szabályzatai által előírtak szerint végzi. 

 

Az intézmény vezetése körében az igazgató: 

 Szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését; 

 Döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan 

ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe; 
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 Előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 

 Jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, 

előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot és a házirendet; 

 Kezdeményezi a munkavégzés személyi- és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét; 

 Gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az intézmény 

közalkalmazottai felett; 

 Tájékoztatást ad a fenntartónak az intézmény tevékenységéről; 

 Teljesíti a Sárvári Tankerületi Központ illetékes tankerületi igazgatója által kért 

adatszolgáltatást; 

 Szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 

feladatok irányítása céljából. 

 

Felelős: 

 az iskola szakszerű és törvényes működéséért 

 a takarékos és ésszerű gazdálkodásért 

 a pedagógiai munkáért 

 a nevelőtestület vezetéséért 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért, és ellenőrzéséért 

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért 

 a nevelő-és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

 a tanuló-és gyermekbalesetek megelőzéséért 

 az egyenlő bánásmód megköveteléséért 

 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért 

 a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

 a gyermekek egészségügyi vizsgálatának ellátásáért 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért 

 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, szülői 

szervezetekkel való megfelelő együttműködésért 

 méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért 

 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli 

eseményre vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá. 

 

2.2.1.2. Az igazgatóhelyettes: 

 

Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel helyettesíti.  

Felel az általános iskola, mint intézményegység vonatkozásában az ott foglalkoztatottak esetében 

az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásáért. 

Munkáját munkaköri leírása, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi. 
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Távollétében az igazgató által megbízott pedagógus helyettesíti. 

 

2.2. 2. Az intézmény vezetősége  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

- az igazgató 

- az igazgatóhelyettesek 

- a munkaközösségek vezetői, 

- a diákönkormányzat vezetője 

- a közalkalmazotti megbízott 

- a reprezentatív szakszervezet intézményi vezetője 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. 

Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. 

Rendszeresen, havonta egyszer tart megbeszélést az éves munkaprogram alapján az aktuális 

feladatokról. 

Az ülésre - a napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívható az intézmény más 

dolgozója, a fenntartó és a szülői szervezet képviselője, a diákönkormányzat tisztségviselője is. 
Rendkívüli vezetői értekezletet az igazgató az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. A 

vezetői értekezleteken a résztvevők beszámolnak a működésről: a kiemelkedő teljesítményekről, a 

hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezetőség félévenként 

beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleten a feladatokról, a tapasztalt pozitívumokról és 

hiányosságokról.  

2.3. Az intézmény dolgozói 

Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a 

fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója javaslatára a fenntartó alkalmazza. 

Munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 

 

2.4.  A helyettesítés rendje 

Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az igazgatóhelyettesek helyettesítik. 

Az igazgató és az igazgatóhelyettesek távolléte esetén a felsős osztályfőnöki és az alsós nevelési 

munkaközösség-vezető  vagy az erre kijelölt személy jogosult az intézkedésre. 

A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 - a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, a vezető helyettes helyett, 

 - a helyettesítéssel megbízott személy csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors 

intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok. 

 



A DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 8 

2.5. Kiadmányozási, kötelezettségvállalási és pecséthasználói jogkör 

 

2.5.1. Az igazgató kiadmányozási joga  

 

Az igazgató a kiadmányozási jogát a KLIKE kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 

2/2013.(I.15.) KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja.  

Az intézményvezető a fenti utasítás alapján kiadmányozza: 

 A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 

 A tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben 

helyettesítés céljából határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói 

intézkedést; 

 A KLIKE kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás eljárásrendjéről szóló 

szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat; 

 Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, 

egyéb leveleket; 

 Az intézmény szakmai feladatainak ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIKE központi szervezeti egysége, illetve a 

tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn; 

 A közbenső intézkedéseket; 

 A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a 

központ, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

 

A kiadmányozás joga az igazgató távolléte esetén az igazgatóhelyetteseket illeti meg. 

 

2.5.2. Az igazgató kötelezettségvállalási jogosultsága  

 

Az igazgató kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIKE erre vonatkozó szabályzata tartalmazza, 

amelyet a gazdasági elnökhelyettes általa tankerület személyi állományából az erre írásban kijelölt 

személy ellenjegyzése mellett az alábbiak szerint gyakorol. 

 

Saját területén aláírási joga van az igazgatóhelyetteseknek és az iskolatitkárnak (pl: iskolalátogatási 

igazolások). 

 

2.5.3. Pecséthasználati jog  

 

Pecsétet az igazgató, az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár, esetenként megbízott személyek 

használhatnak: 
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 bizonyítványok, naplók, törzslapok, ellenőrzők hitelesítése esetén az osztályfőnökök, 

szaktanárok,  

 

Pecsétet csak átvételi elismervény esetében lehet kiadni. Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. 
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3. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai  
 
Az intézmény közösségei: 

 az iskolaközösség 

 a szülői szervezet (közösség) 

 az iskolai alkalmazottak közössége 

 a nevelők közösségei 

 a tanulók közösségei 

 intézményi tanács 

 

3.1 Az iskolaközösség 

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

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és 

módon érvényesíthetik. 

3.2. A szülői szervezet (közösség) 

Az osztályok szülői szervezeteit, a Szülői Munkaközösséget (SzM) az egy osztályba járó 

tanulók szülei alkotják. 

Kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök 

segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az iskolai Szülői Munkaközösség elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.  

Az iskolai Szülői Munkaközösség vezetőségét az iskola igazgatójának tanévenként legalább 2 

alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia – az intézményegység-vezetővel 

közösen - az intézmény feladatairól, tevékenységéről. 

Az iskolai SzM-et az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg (a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§-a, illetve a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

119.§-a alapján): 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

 képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében, 

 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a 

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

kapcsolatosak, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

A Szülői Munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezési joggal érintett 

napirendi pontjához meg lehet hívni. 

Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt 

nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület 

tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik.  
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A Szülői Munkaközösség feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az intézmény 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza annak működését. 

Ha az SZM tájékoztatást kér bármely intézményt érintő kérdésben, úgy válaszadási határidő 

nyolc nap. 

 

3.3.  Az iskolai alkalmazottak közössége 

Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 

valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

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

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez 

kapcsolódó rendeletek), valamint a közalkalmazotti szabályzat és a kollektív szerződés rögzíti. 

  

3.4. A nevelők közösségei 

 

3.4.1. A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve. Tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-

nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozó. Jogállását, döntési, véleményezési 

és javaslattevési jogkörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70.§-a, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 117.§ -a határozza meg. 

 

A nevelőtestület dönt: 

 a pedagógiai program elfogadásáról,  

 az SZMSZ elfogadásáról,  

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,  

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról,  

 a továbbképzési program elfogadásáról,  

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,  

 a házirend elfogadásáról,  

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról,  

 a tanulók fegyelmi ügyeiben,  

 jogszabályban meghatározott más ügyekben.  

 

A nevelőtestület véleménynyilvánítási és javaslattételi jogköre: 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 
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 az iskolai felvételi követelmények meghatározása során, 

 a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

 az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

 az igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

 pályázatok benyújtása előtt, 

 külön jogszabályokban meghatározott ügyekben. 

 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 nevelési értekezlet, 

 aktuális ügyekben összehívott értekezlet. 

 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka 

jelen van. 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 többségének kérésére – titkos szavazással is dönthet.  

A nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti, amit az értekezlet után 

három munkanapot követően kell elkészítenie. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető 

és az értekezleten végig jelen lévő két hitelesítő írja alá. 

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

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

dolgozók, pályázatokban résztvevők - vesz részt egy-egy értekezleten.  

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyeit átruházhatja a nevelési vagy szakmai 

munkaközösségekre, kiválasztott személyekre, akik a nevelőtestületi értekezleten beszámolnak az 

elvégzett tevékenységről. Az átruházás módja: nevelőtestületi döntés. 
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3.4.2. A nevelők szakmai munkaközösségei 

 

Az intézmény pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez 

kapcsolódva szakmai munkaközösségekben – ahol a pedagógusok létszáma legalább 5 fő - 

tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában 

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

 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 

 Alsó tagozaton tanítók szakmai munkaközössége 

o tagjai: alsó tagozaton tanítók, idegen nyelvet tanító tanárok 

 Felső tagozaton tanítók nevelési munkaközössége 

o tagjai: osztályfőnökök, egyéb foglalkozást vezető pedagógusok 

 Humán tantárgyakat és idegen nyelveket tanítók szakmai munkaközössége 

o tagjai: magyar nyelv, irodalom, történelem, német nyelv, angol nyelv, ének-zene, 

vizuális kultúra, etika/hit-és erkölcstan, hon és népismeret, dráma és színház, 

állampolgári ismeretek tantárgyakat tanító pedagógusok 

 Reál tantárgyakat és testnevelést tanítók szakmai munkaközössége 

o tagjai: matematika, fizika, kémia, természetismeret, földrajz, biológia – egészségtan, 

informatika, digitális kultúra, technika és tervezés tantárgyakat tanító pedagógusok 

 Fejlesztő- és gyógypedagógusok szakmai munkaközössége 

o tagjai: fejlesztő- és gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek 

 

Az egyes szakmai munkaközösségi tagok szükség szerint más munkaközösségek munkájában is 

kötelesek részt venni.  

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek.  

 

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

 

 az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése, tervezése, 

szervezése, értékelése és ellenőrzése, 

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

 az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,  

 a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével, 

szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével,  

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor) kijelölésével, 

 javaslat a munkaközösség-vezető személyére,  
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 a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,  

 a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése. 

 

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint 

tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső 

ellenőrzésének éves tervezését is. 

 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az igazgató bízza 

meg.  

A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

 

3.4.3. Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok 

 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására, pályázatok írására, megvalósítására a 

tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy a vezetőség döntése alapján.  

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

nevelőtestületet.  

Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 

 

3.5. A tanulók közösségei 

 

3.5.1. Az osztályközösség 

 

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

Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a 

feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri 

leírásuk alapján végzik.  

Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőt választja meg: 

 1 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe, 

 

3.5.2. A diákönkormányzat 

 

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

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat egyesület működik.   

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

érvényesítheti.  

Szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja.  
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Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.  

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt ki 

kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – 

saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és 

jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.  

 

 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

 a házirend elfogadása előtt. 

 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

 

 saját működéséről, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

 

  

3.5.2.1. A diákközgyűlés 

 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. Idejét a tanév 

helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét az igazgató és a diákképviselő közösen 

állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban való kifüggesztéssel történik. 

A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai, ahol a diákönkormányzatot segítő nevelő, 

valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak 

munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai 

munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben 

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 
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év időtartamra a tanulók javaslatai alapján 1 fő diákképviselőt választ. Saját hatáskörébe tartozó 

döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását a 

diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével az igazgató útján kéri meg. 

A jogszabályokban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének 

megszerzéséről az igazgató gondoskodik az előterjesztés legalább 15 nappal korábban történő 

átadásával. 

Az intézmény igazgatója biztosítja a diákönkormányzat működési feltételeit: intézményi 

helyiségek, berendezések és eszközök használata, költségvetési támogatás. 

 

3.5.3. Az iskolai sportkör 

 

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

igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken. Véleményét minden 

esetben ki kell kérni az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint az iskolai 

munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.  

Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját, melyet 

minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni. Foglalkozásait (sportágak, tevékenységi 

formák, sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni, melyhez az 

iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek (sportudvar, tornaterem), valamint sporteszközeinek 

használatát.  
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3.6. Intézményi tanács ügyrendje 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 73. § (3)- (4) 

bekezdései alapján az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanácsot 

kell létrehozni. 

Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, ügyrend 

alapján működik. 

A Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola Intézményi Tanácsa (a továbbiakban: Intézményi 

Tanács) - az Ntk.73. § (5) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az alábbi 

ügyrendet fogadta el. 

 

I. 

Az Intézményi Tanács adatai 

 

1. Neve: Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola Intézményi Tanácsa  

2. Az érintett nevelési- oktatási intézmény (a továbbiakban : Iskola) 

-  neve: Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola  

- székhelye: 9735 Csepreg, Nádasdy utca 10. (hrsz: ’437’) 

- OM azonosítója: 201080 

3. Képviselője: Venczli Miklósné elnök 

- Telefonszáma: 0694565028 

- E-mail címe: venczli.miklosne@gmail.com 

 

 

II. 

Az Intézményi Tanács célja és feladatai 

 

1. Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete az 

Iskolában. 

2. Az Intézményi Tanács feladatai a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. §- a 

alapján: 

mailto:venczli.miklosne@gmail.com
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2.1.Dönt 

- működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 

- elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá 

- azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi 

tanácsra átruházza. 

2.2. Véleményt nyilvánít a pedagógiai program, az Iskola szervezeti és működési 

szabályzata, a házirend, az iskolai munkaterv elfogadása,  továbbá a köznevelési 

szerződés megkötése előtt. 

2.3. Véleményét be kell szerezni az iskolában folyó fakultatív hit- és vallásoktatás 

idejének és helyének meghatározásához. 

2.4. Véleményt nyilváníthat az Iskola működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

2.5. Véleményt nyilváníthat az Iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások 

körébe tartozó program megvalósításával kapcsolatban meghatározott legmagasabb 

összeg tekintetében. 

2.6. Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni. 

2.7. Az iskola vezetőjének félévenkénti beszámolója alapján megfogalmazza és 

eljuttatja a fenntartó számára az iskola működésével kapcsolatos álláspontját. 

 

 3. Az iskola működésének támogatására az Intézményi Tanács alapítványt hozhat létre. 

 4. Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola   

  helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza annak működését. 

 

 

 

III. 

Az Intézményi Tanács tagsága 

 

1. Az Nkt. 73.§ (4) bekezdése szerint létrejött Intézményi Tanács tagjai: 

- nevelőtestület delegáltjai 

1 fő 

 - iskolai szülői szervezet, közösség delegáltjai 
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1 fő 

             - iskola székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjai 

1 fő 

 

2. Az Intézményi Tanács létszáma összesen: 3 fő 

3. Az Intézményi Tanács tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak  

     véleménye alapján a feladat ellátására. 

 

IV. 

Az Intézményi Tanács szervezete 

 

1. Az Intézményi Tanács összehívása 

1.1. Az Intézményi Tanács szükség szerint, de minden tanulmányi félévben legalább egy  

alkalommal ülésezik. 

1.1. Az Intézményi Tanács ülését az első félévben január 31- ig, a második félévben augusztus 

31- ig össze kell hívni. 

1.2. Az Intézményi Tanács összehívása az elnök feladata. 

1.3. Az elnöknek a tagok részére meghívót kell küldeni a hely, az időpont és a napirendi pontok 

közlésével legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell azt 

időpontot, amelyben az ismételt ülést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott 

ülés nem volt határozatképes. 

1.4. Az Intézményi Tanács összehívását a tagok egyharmada írásban kezdeményezheti az ok és 

a cél megjelölésével, ebben az esetben az elnök 15 napon belül köteles összehívni az 

Intézményi Tanácsot. 

 

2. Az Intézményi Tanács ülésének határozatképessége 

2.1. Az Intézményi Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint 

a fele jelen van. 

2.2. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés változatlan napirend mellett határozatképes 

a megjelent tagok számától függetlenül. 

 

3. A határozathozatal módja 
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Az Intézményi Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel- emennyiben az Intézményi Tanács 

titkos szavazás elrendeléséről nem dönt- nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata 

van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.  

4. Az Intézményi Tanács ülésével kapcsolatos egyéb rendelkezések 

4.1.Az Intézményi Tanács üléseit az elnök vezeti. Az elnök az ülés levezetésével mást is 

megbízhat. 

4.2.Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és egy, az Intézményi Tanács által 

választott tag hitelesít. 

5. Az Intézményi Tanács elnöke 

Az Intézményi Tanács tagjai közül többségi szavazással elnököt választ. Elnöknek az 

választható meg, aki életvitelszerűen az Iskola székhelyével azonos településen lakik. 

5.1.Az elnök feladata és hatásköre: 

- az Intézményi Tanács által elfogadott ügyrendet legkésőbb az elfogadást követő 

tizenötödik napon megküldi a hatósági nyilvántartást vezető hivatalnak 

jóváhagyásra,  

- az Intézményi Tanács ülésének összehívása, határozatainak ellenjegyzése, 

- képviseli az Intézményi Tanácsot, 

- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,  

- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal. 

 

V. 

Az Intézményi Tanács megszűnése 

 

Az Iskola megszűnésével, valamint az Intézményi Tanácsot létrehozó szervezetek megszüntető 

döntésével az Intézményi Tanács megszűnik. 
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VI. 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekre az Ntk., a nemzeti köznevelési törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet és a nevelési- oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31. ) EMMI 

rendelet az irányadó. A jelen ügyrenddel, illetve az említett jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban az Intézményi Tanács munkatervében vagy más szabályzatában további szabályokat 

alkothat. 

 

Az ügyrendet elfogadó ülés dátuma: 2013. 10. 15.  

 

Az ügyrend módosulását az Intézményi Tanács képviseletére jogosult személy 5 napon belül 

bejelenti az Oktatási Hivatalnak. 

 

3.7. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

3.7.1. A vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása 

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott 

pedagógus-vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

 

A kapcsolattartás fórumai: 

 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek és megbeszélések 

 online értekezletek és megbeszélések. 

 

Ezen fórumok időpontját az intézmény éves munkaterve vagy az igazgató határozza meg.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

iskolavezetőség felé. 

 

A vezetőség az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

hangosbemondón, telefonon, e-mailben, esetleg papír alapú levélben tájékoztatja az érintetteket.  
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A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

 

3.7.2. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 

 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös 

megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka 

alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli 

ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

3.7.3. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

 

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

 az igazgató 

- a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,  

- hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon 

 a DÖK pedagógus vezetője a munkatervében meghatározott időpontban, illetve szükség 

szerint tájékoztatják.  

 

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

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

3.7.4. A nevelők és a szülők kapcsolattartása 

 

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

 a vezetőség: 
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- a szülői szervezet (közösség) vezetőségi ülésén  

félévente, 

- az iskolai szülői értekezleten tanévenként legalább 1 alkalommal, 

- a tanulók tájékoztató füzetében, az iskolaajtóra kifüggesztett időközönként megjelenő 

írásbeli tájékoztatón, 

- az iskola honlapján,  

-    e-naplón keresztül 

 az osztályfőnökök: 

- az osztályok szülői értekezletén  (tanévenként legalább 3 alkalom),  

- nevelői fogadóórákon (heti egy alkalom/pedagógus), 

-    e-naplón keresztül, 

- a tanulók tájékoztató füzetén, elektronikusan, telefonon tájékoztatják.  

 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

 a családlátogatások, 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadóórái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 e-naplón keresztül 

 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, e-mailen keresztül, 

 az igazgató által összehívott eset-megbeszélések. 

 

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

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével.  

 

3.7.5. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

 

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

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  

Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai 

nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) joga 

van megismernie.  

Az intézményi Pedagógiai program, a Szervezeti és működési szabályzat, illetve a Házirend 

egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyszínen tekinthető meg: 
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 az iskola honlapján, 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában (titkárságon). 

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, az osztályokban a 

hirdetőtáblán ki kell függeszteni. 

  

A hatályos alapító okirat (szakmai alapdokumentum) a www.kir.hu honlapon található meg.  

 

3.8. Az iskola vezetőségének és közösségeinek külső kapcsolatai 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 

 Sárvári Tankerületi Központtal 

 A Sárvári Tankerületi Központ intézményeivel 

 A területileg illetékes és a beírási körzethez tartozó önkormányzatok képviselőtestületeivel és 

polgármesteri hivatalaival:  

o Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. 

o Polgármesteri Hivatal Tömörd 

9738 Tömörd, Fő u. 9. 

o Polgármesteri Hivatal Tormásliget 

9736 Tormásliget, Liszt Ferenc u. 5. 

o Polgármesteri Hivatal Lócs 

9634 Lócs, Fő u. 51. 

o Polgármesteri Hivatal Meszlen 

9745 Meszlen, Béke út 41. 

 KELLO-val 

 A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: 

o Vas Megyei Szakképzési Centrum Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium  

9730 Csepreg, Rákóczi u. 13-15. 

o Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 

9735 Csepreg, Nádasdy u. 15. 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye 

9730 Kőszeg, Sigray Jakab u. 3. 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az 

alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 

 Az alábbi közművelődési intézményekkel: 
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o Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár 

9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. 

 Az alábbi társadalmi egyesületekkel:  

o Farkas Sándor Egylet 

9735 Csepreg, Nádasdy u. 15. 

o Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 

9735 Csepreg, Széchenyi tér 11. 

 Az alábbi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal:  

o UNIRIV Kft.  

9735 Csepreg, Bognár Ignác köz 5. 

o Euroboard Kft. 

Csepreg 

o Fabrika 2000 Kft. 

9735 Csepreg, Csokonai u. 14. 

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:  

o Csepregi Római Katolikus Egyházközség 

9735 Csepreg, Széchenyi tér 25. 

o Evangélikus Lelkészi Hivatal 

9737 Bük, Jókai Mór u. 4. 

o Kőszegi Református Gyülekezet 

9730 Kőszeg, Táncsics M. u. 7. 

 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős. Az egyes intézményekkel, 

szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot tart fenn 

Csepreg Város Egészségháza (9735 Csepreg, Kossuth u. 1.) illetékes egészségügyi dolgozóival, és 

segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes 

módját a Házirend szabályozza. 

 

Kapcsolattartás a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat segítő intézményekkel 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladataink közé tartozik minden tanulónkra kiterjedő gondoskodás, 

nevelés, érdekvédelem pedagógiai, pszichológiai, szociális, egészségügyi téren egyaránt. 

Szakemberek közreműködésével segítséget nyújtunk a nehéz élethelyzetbe kerülő vagy különböző 

fejlődési, nevelési, magatartási problémákkal küszködő gyermekeknek.  

Elsődleges feladatunk a problémás helyzetek kialakulásának megelőzése.  

A tanulókban olyan tudást, szokásokat alakítunk ki, hogy önmaguk képesek legyenek felismerni a 

rájuk leselkedő veszélyeket (D.A.D.A. program). 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 

kapcsolatot tart fenn tanulóink lakhelye szerinti illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal. 
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A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 

 

A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában működő 

szakmai munkaközösségek közül az alábbiak kapcsolódnak be a sárvári tankerülethez tartozó iskolák 

szakmai munkaközösségeinek munkájába: 

 Alsó tagozaton tanítók szakmai munkaközössége 

 Felső tagozatos osztályfőnökök és egyéb foglalkozást vezetők szakmai munkaközössége 

 Humán tantárgyakat és idegen nyelveket tanítók szakmai munkaközössége 

 Reál tantárgyakat és testnevelést tanítók szakmai munkaközössége 

 Fejlesztő- és gyógypedagógusok szakmai munkaközössége 

 

Kapcsolattartás a pályaorientációt segítő intézményekkel 

 Középfokú intézményekkel:  

A tanulók pályaválasztását segítik az intézmények nyílt napjai, bemutató órái, a 

pályaválasztási szülői értekezletek. A középfokú iskoláktól visszajelzést kapunk 

tanítványaink középiskolai előrehaladásáról. 

 Munkaügyi Központtal, Vas Megyei Iparkamarával: 

Tapasztalatcserék, konzultációk segítik a pályaválasztási felelős munkáját. 

 Üzemekkel, gyárakkal, FIT-tel, pályaválasztási tanácsadó intézményekkel: 

Csoportos és egyéni foglalkozásokkal, tájékoztatással, tanácsadással segítik a diákokat a 

döntésben. 

 

A kapcsolatok ápolásáról, az információáramlásról, a programok szervezéséről, a tanulók 

tájékoztatásáról az igazgató által megbízott pályaválasztási felelős gondoskodik. 

 

Kapcsolattartás továbbképző intézményekkel 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató 

Központ 

- Koordinálják az országos tanulmányi versenyeket. 

- Szervezik a pedagógusok továbbképzéseinek egy részét. 

- Pedagógiai, módszertani segítséget nyújtanak. 

 

 

Kapcsolattartás a médiával      

       

Programjainkról, iskolai rendezvényeinkről naprakész információ található honlapunkon. 

Médiapartnereink: 

 Vas Népe megyei napilap 

 helyi internetes portálok 

 helyi újságok, televízió 
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4. Az intézmény működési rendje 
 

4.1. Az intézmény épületének nyitva tartása, az iskolában tartózkodás szabályai 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától délután a szervezett 

foglalkozások befejezéséig, de legfeljebb 18.00 óráig tart nyitva. Az iskolát a hivatalsegéd nyitja, a 

feladattal megbízott takarítónő (munkaköri leírásában foglaltak szerint) zárja. 

Ez idő alatt is az iskola belső ajtaját kulcsra zárjuk. Mindenki a kapucsengő megnyomásával - 

bemutatkozás és szándék megjelölésével - kérheti a belépési engedélyt. 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

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

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

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület a fent megjelölt időponton túl, 

illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.  

A tanulók 7.15 órától 7.30 óráig pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak az iskola aulájában 

(korábban csak igazgatói engedéllyel jöhetnek be az épületbe). A tanulók 7.30 órakor mehetnek be 

az osztályaikba. 

Az iskola elhagyása a tanítási idő alatt csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, rendkívüli 

esetben – szülői kérés hiányában –csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélye alapján 

történhet. 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.45 óra és délután 15.45 óra 

között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.  

Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek sem 

tudnak a fentieknek eleget tenni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére, az Alsó tagozaton 

tanítók- és a Felső tagozatosok osztályfőnöki és egyéb foglalkozásokat vezetők szakmai 

munkaközösség vezetőjét kell megbízni.  

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

esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az intézmény működésének rendjéért, valamint ő 

jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 

(Csepreg, Nádasdy u. 10.) történik 8.00 óra és 16.00 óra között. 

Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a 

szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. A tanítási szünetekben, valamint a 

tanítás nélküli munkanapokon a tanulószoba és a napközis csoportok összevonhatók. 

A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni. 

4.2. A tanórák és egyéb foglalkozások megszervezése 

  

Az iskolában a tanítási órákat a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján, a 

tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend szerint 7.55 óra és 17.00 óra között kell 
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megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 5-20 perc (a házirendben 

foglaltak szerint).  

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 7.55 órától 17.00 óráig kell megszervezni. Ettől eltérni 

csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

 A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik. 

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

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató vagy helyettese, az 

intézményegység-vezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, 

kivétel csak nagyon indokolt esetben lehetséges.  

A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető által előre engedélyezett 

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

A tanulók és a pedagógusok számára az ebédidő a Házirend szerint biztosított.   

 

4.3. A többi egyéb foglalkozásra vonatkozó általános szabályok: 

Iskolánkban tanulóink a pedagógiai programban elfogadott elvek alapján meghatározott, az 

éves munkatervben felsorolt egyéb foglalkozásokon vehetnek részt. 

Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az 

egyéni fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra történő jelentkezés 

tanév elején történik, és egy tanévre szól. 

Az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján, 

illetve a felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik 

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

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést - a szülő írásbeli kérelmére - csak az iskola igazgatója 

adhat. 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára az iskola a tanórákon túl kötelező egészségügyi 

és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat szervez a Knt. 52.§ (6) bekezdése 

által meghatározott időkeretben. 

A rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon – a szakértői és rehabilitációs bizottság illetve a 

nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján elkészített – egyéni fejlesztési terv szerint dolgoznak a 

gyermekekkel. 

A gyógypedagógus illetve fejlesztő pedagógus a rehabilitációs illetve fejlesztő órákat központilag 

kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja. 

A rehabilitációs illetve fejlesztő foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti, melyet az intézmény 

vezetője hagy jóvá. A foglalkozások időpontjáról tanév kezdetén a szülők írásbeli értesítést 

kapnak. 

 

A szakszerű munkához az optimális környezetet a gyógy- és fejlesztő pedagógusok, és a fejlesztő 

eszközökkel berendezett fejlesztő terem biztosítja. A tanulók fejlesztése, a Nevelési Tanácsadó 

szakvéleményében foglaltaknak megfelelően egyéni fejlesztési terv alapján történik. 
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Az egyéb foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a 

vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában majd 

órarendben kell rögzíteni. 

 Az egyéb foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

Az egyéb foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat munkaköri 

leírásuk és éves munkaprogramjuk alapján végzik.  

Egyéb foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

 A délutáni foglalkozások időpontjának megállapításakor a tanulók érdekeit messzemenően 

figyelembe kell venni, és az egészséges táplálkozáshoz szükséges ebédidőt biztosítani kell.  

A felvett tanulók kötelessége az adott szorgalmi időszakban az órákon részt venni, 

hiányzásaikat a jogszabályoknak megfelelően igazolni. 

A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.  

A tanulmányi kirándulás, az erdei iskolai és egyéb táborok, tanfolyamok megszervezésekor 

törekszünk az igényes és olcsó programok megvalósítására, pályázati források felkutatására. 

Nevezett programokhoz a szülők anyagi hozzájárulása is szükséges. 

Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, rögzített időpontban, heti kétszer 45 perces 

időbeosztással működik. A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről a 

karvezető dönt. 

Az iskola a tehetséges tanulóit - fejlődésük elősegítése érdekében - tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeken, vetélkedőkön szerepelteti. A versenyekre való nevezésekért, 

megszervezésükért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a 

szaktanárok a felelősek. A tanulókat a versenyek idejére az igazgató mentesíti a tanítási órákon való 

részvétel alól, és gondoskodik arról, hogy a helyezést elért tanulók eredményes szereplését az 

egész iskolaközösség megismerje. 

Csepreg Város Közös Önkormányzati Hivatala étkezési lehetőséget biztosít az ezt igénylő 

tanulók számára. A napköziotthonban, a tanulószobai és az egész napos iskolai foglalkozáson 

résztvevő tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek a csepregi 

óvoda konyháján. Igény esetén a nem napközis diákok számára ugyanott ebédelési lehetőséget 

(menzát) is biztosítanak.  

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. 

Az etikaórákon vagy a hit- és erkölcstan órákon való részvétel a tanulók számára kötelező. A tanulók 

hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. Az iskola e foglalkozásokhoz tantermet 

biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. 

 

 

4.4. A napköziotthon, a tanulószoba és az egész napos iskola (iskolaotthon) működésére 

vonatkozó általános szabályok: 

 

A napköziotthon, tanulószoba, iskolaotthon működési rendjét az alsó tagozaton tanítók, az 

osztályfőnökök és egyéb foglalkozást vezetők szakmai munkaközössége állapítja meg az alábbi 

szabályok figyelembe vételével: 
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 az első osztályt kezdő tanulók felvétele beíratáskor, a 2.-8. évfolyamon tanulóké augusztus 

utolsó hetében írásbeli szülői kérésére történik. Az iskolaotthonba történő felvételnél előnyt 

élveznek: 

- a jelentkezés sorrendjében előbbre soroltak, 

- a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 

- azok a tanulók, akiknek a testvére is iskolaotthonos osztályba járt, 

- intézményünk dolgozójának a gyermeke, 

 a foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet 

az egyéb foglalkozást vezető pedagógus engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés 

hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt. 

 

4.5. A tanulói felügyelet rendje 

 

Az iskolában reggel 7.15 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a 

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

betartását ellenőrizni. Az ügyeletes nevelők felelősségi területe: 

 

A tanítás megkezdése előtt és az óraközi szünetekben az iskola területén tanári ügyeletet 

szervezünk. Az első osztályos tantermekben, a földszinten és a folyosón 1 fő, a 2-3-4. osztályos 

tantermekben és a folyosón 1 fő, az aula körüli tantermekben és a folyosón 1 fő, és az emeleti 

tantermekben és a folyosón 1 fő, a húsz perces udvari szünetben 5 fő látja el a tanulók felügyeletét. 

A tornateremben és a tornateremhez tartozó helyiségekben a tanulók felügyeletét a testnevelést 

tanító pedagógusok látják el az órarendben meghatározott testnevelésórákhoz igazodva. 

A Diákönkormányzat Egyesület az intézmény tanulóiból ügyeletet szervezhet. Az ügyelet 

megszervezésében köteles együttműködni az iskola vezetőségével. 

A tanítási idő és az egyéb foglalkozás végén a tanulók - az utolsó órát vagy foglalkozást tartó 

pedagógusok engedélyével - csoportosan távoznak az iskolából, illetve az ügyelet helyére. 

A más településről bejáró tanulók számára – az iskolabusz vagy a tömegközlekedési eszköz 

indulási vagy érkezési idejét figyelembe véve - ügyeletet szervezünk. Az iskolabuszon felnőtt 

kíséretével utaznak diákjaink. 

 

4.6. Az intézmény helyiségeinek, eszközeinek használati rendje 

 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt 

tartásával kell használni.  

Országunk címerét minden tan- és szaktanteremben ki kell függeszteni. 

Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energia-felhasználással való takarékoskodásért, 
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 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez 

alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést.  

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit pedagógus felügyelete mellett az iskolahasználók 

rendelkezésére lehet bocsátani, de az iskola épületéből elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi 

elismervény ellenében lehet. 

Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső 

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

rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén 

belül csak az igazgatóval történt megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. Az 

igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Kötelesek betartani az iskolai munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.  

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a 

technikai dolgozók feladata.  

A tanulók az informatika- és tornateremben, a szaktantermekben csak pedagógus felügyeletével 

tartózkodhatnak. A termekben lévő berendezési tárgyak, eszközök használatáért az adott 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

Minden informatikai, audiovizuális eszközt, fejlesztő és egyéb játékot a pedagógus nyilvántartó 

füzetben aláírásával veszi át az eszközök kezelőjétől. Anyagi felelősséggel tartozik, ha 

gondatlansága megállapítható. 

Az iskolai szakmai könyvek, folyóiratok, kézikönyvek, tartós tankönyvek kezelése a kijelölt 

felelős feladata. 

Amennyiben az intézmény az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgokat 

értékesíti, illetve hasznosítja, az elkészítésben közreműködő tanulóknak megállapodás szerinti díjazás 

jár. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott 

javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 

 

4.7. A pedagógusok munkarendje 

 

Az intézmény pedagógusainak heti munkaideje 40 óra. A heti munkaidőkeret első napja 

mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb 

munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki.  

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 

kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával összefüggő további feladatokból áll. 

A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, az éves munkaterv, a havi 

programok alapján határozza meg.  
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Az iskolán kívül végezhető feladatok ellátását illetően a 2013. szeptember 1-jétől hatályos 

köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében a meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait 

és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit figyelembe kell venni. 

Az értekezletek, fogadóórák napjain átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 

órás munkaidőre kell számítani. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendjét az igazgató vagy a 

helyettese állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a 

pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések 

figyelembe vételére. 

 A pedagógus köteles tanórája, egyéb foglalkozása, intézményi programja előtt 10 perccel a 

munkahelyén megjelenni.  

A pedagógus a munkából való távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az igazgatónak vagy helyettesének, aki 

– lehetőleg – szakszerű helyettesítéséről gondoskodik. A hiányzó pedagógus a tanórához szükséges 

információkat köteles felettesének eljuttatni. 

A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni 

a titkárságon.  

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt a tanóra vagy egyéb 

foglalkozás, intézményi program elhagyására, elcserélésére. 

 

4.8. Az intézményi munkavállalók munkaköri leírás-mintái 

 

Az intézmény dolgozóinak feladatukhoz szabott munkaköri leírás-mintái az SzMSz 

mellékletében találhatók. 
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5. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 
 

5.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

 

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

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, 

rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves 

munkatervben határozza meg. 

 

 

 

5.2. Nemzeti ünnepeinkről, emléknapok, hagyományaink 

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját 

őrző megemlékezések, hagyományőrző rendezvényeink: 

 Aradi vértanúk emléknapja  október 6. 

 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  február 25. 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja  április 16. 

 a Nemzeti Összetartozás Napja  június 4.  

 a március 15-ei nemzeti ünnepünk  március 15. 

 az október 23-ai nemzeti ünnepünk október 23. 

 Szent Miklós nap a katolikus templomban december 6. 

 karácsonyi ünnepség – nyugdíjas találkozó december 21. 

 a Magyar kultúra napja január 22. 

 farsang – karnevál február 1. pénteke 

 Dr. Csepregi H. János emlékére rendezett emléknap március 1-jének hete 

 

Tanulmányi, művészeti versenyeink, találkozóink 

 

 Szüreti felvonulás szeptember vége 

 Adventi szavalóverseny az alsó tagozaton december első fele 

 Lázár Ervin Program folyamatos 

 Répce Menti Diákok Művészeti Találkozója április  

 

Sportrendezvényeink 

 

 Labdarúgó kupa november vége 

 Pattanj, pajtás! (sportverseny az alsó tagozat számára) december  

 Kosárlabda házibajnokság felsős tanulók részére február eleje 
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 Kézilabda házibajnokság felsős tanulók részére március vége 

 Sporttorna házibajnokság április 

 

Egyéb rendezvényeink 

 Tanévnyitó ünnepély      szeptember 1. 

 Egészségnevelési témanap 

 Természetvédelmi nap 

 Karácsony 

 Állatok világnapja       

 Névadónk emléknapja november utolsó hete 

 Meseprojekt szeptember 30-a hete 

 Faültetés az iskolaudvaron (első évfolyam) október eleje 

 Állatok világnapja projekt indítása október 4. 

 A Zene világnapja október 2. 

 Madárvárta Tömördön október 8. 

 Pályaorientációs nap október 

 Madárbarát-kert megnyitása (Földünkért Világnap) október 21. 

 Minden napra egy népdal – verseny, projektindító november 3. hete 

 „Ne vásárolj semmit!” – cserebere nap november utolsó pénteke 

 Mikulás témanap december 6. hete 

 Karácsonyi ajándékkészítés családtagoknak december  

 Sudoku – kistérségi verseny március 

 Színházi találkozó március  

 Föld Napja projekt – szemétgyűjtés a városban április 22. 

 Fenntarthatósági témahét április 23-27. 

 Sulikukucska – iskola-bemutató március 1-jének hete 

 Víz világnapja projekt szervezése, kiállítás március 22. 

 Természetvédelmi nap május 

 Óvodások (nagycsop.) részvétele tanórán, ajándékozás május 

 Diáknap május 

 Ballagás, tanévzáró ünnepély június 3. szombatja  

5.3. A hagyományápolás külsőségei 

 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: fehér blúz vagy ing, sötét alj vagy nadrág  

 Ballagási tabló a 8. osztályokról 

 Iskolai logó: kör alapon az iskola névadójának arcképe, köré írva az intézmény neve 

 Az iskola zászlója: fehér-kék alapon az iskola névadójának arcképe, a másik oldalon 

Csepreg város címere. 

 Iskolai honlap: www.csepregikiki.hu 

 Dr. Csepregi Horváth János-díj: végzős tanulónak 

 

http://www.csepregikiki.hu/
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6. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

6.1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát; 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az intézmény vezetősége számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

dolgozók munkavégzéséről; 

 tárja fel és jelezze az intézmény vezetősége és a dolgozók számára a szakmai 

(pedagógiai) és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

6.1.1. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni; 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött 

dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott 

utasítás szerint időben megismételni. 

 

6.1.2. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

6.1.2.1. Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket 

tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

6.1.2.2. Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 
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kéréseit teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

 

6.1.3. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola 

belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak 

szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az 

ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

6.1.4. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

 Igazgató: 

- ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

- ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és 

technikai jellegű munkáját; 

- ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

- elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

- összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési 

tervet; 

- az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat 

és beszerzéseket, 

- felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

 

 Igazgatóhelyettesek 

- a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

- a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

- a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

- a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

- a működéshez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és 

beszerzéseket, 

- a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását, 

- a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

 

 

 Munkaközösség-vezetők: 
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- folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-

oktató munkáját; 

- a pedagógusok tervező munkáját, a helyi tanterveket, tanmeneteket; 

- a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel). 

 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal 

és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

 

6.2  A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

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

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

alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 

működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 a vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 

munkavégzéséről, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

6.2.2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek, 

 munkaközösség-vezetők, 

  

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

6.2.3. 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: 

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 
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- a tanítási óra felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

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

tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek 

javaslata alapján az igazgató határozza meg.) 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. 
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7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

Az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító 

szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást Csepreg Város Önkormányzatának támogatásával a 

fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az igazgató biztosítja az alábbi 

személyekkel: 

 az iskolaorvos, 

 az iskolai védőnő, 

 fogorvos,  

 az Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézetének Szombathely városi tiszti-főorvosa 

 

7.1. Az intézmény igazgatója és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény 25.§ (5) bekezdése, és az annak végrehajtását 

tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 

A tanulók évenként legalább egyszer fogászati, gyermekorvosi vizsgálatokon vesznek részt. Az 

iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben közreműködik a nevelőtestülettel. Az igazgatót 

havonta legalább egyszer, rendkívüli esetben azonnal tájékoztatják az egészségügyi helyzetről. 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az igazgatóval. A 

diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje            

 a tanulók egészségi állapotának szűrése, követése 

 Az iskolai tanulóinak időszakos vizsgálata meghatározott évfolyamokon (általános 2., 4., 

6., 8. osztályok) szakmai előírásokat a módszertani irányelvek tartalmazzák. 

 A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal 

egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek 

igénybevételével, orvosi vizsgálatok elvégzése 

 alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

8. osztályosok vizsgálata, pályaválasztási tanácsadása a választott pálya egészségügyi kizáró 

okainak ismertetése, testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, 

sporttal kapcsolatos iskola egészségügyi feladatok ellátása -közegészségügyi-járványügyi feladatok 

Életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzés és dokumentálása, a járványügyi előírások 

betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a 

megtett intézkedésekről az illetékes Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézetének értesítése az intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése, 

közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, 

valamint az Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézetének értesítése. 
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 az iskolai napokon elsődleges ellátást nyújt (elsősegélynyújtás), majd a tanuló házi 

gyermekorvosához, ill. egyéb intézménybe irányítása 

 részvétel az oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

 részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a NAT végrehajtásában 

 egészségügyi információ közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal 

 környezet-egészségügyi feladatok 

 az intézményi környezet (tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló 

helyiségek) ellenőrzése hiányosságok észrevételezése, intézkedések megtétele 

 

Az iskolafogászati ellátás preventív és terápiás gondozást jelent a szükségleteknek megfelelően. Az 

intézmény minden tanulójára kiterjed, megszervezése és működési feltételeinek biztosítása az 

alapellátást működtető feladata. Az intézményt ellátó fogorvos és asszisztense feladatait részben a 

fogorvosi rendelőben, részben a nevelő-oktatási intézményben végzi. 

A gyermekek, tanulók csoportos szűrővizsgálata évente kétszer, szorgalmi (tanítási) időben 

történik. Fogászati szűrővizsgálatra és kezelésre egy tanuló tanévenként tíz tanítási óráról vonható 

el. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-

oktatási intézmény biztosítja. 

Az iskola-egészségügyi dokumentáció része a gyermek fogászati gondozási füzet - mely kötelező-, 

az ellátott tanulókról vezetett nyilvántartás, és a külön jogszabályok szerinti jelentések. 

 

 

7.2. Az iskolai védőnő feladatai 

 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

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

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az igazgatóval vagy helyettesével  

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

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Szükség szerint fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

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

mindennapi munkájában felhasználja. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 
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8. Védő, óvó előírások 
 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük 

és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy baleset 

veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szükséges intézkedéseket megtegye. 

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

 

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

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a 

rendelkezéseit. 

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

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

 A nevelők a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint ügyeleti 

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a 

tanulókkal betartatni. 

 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük 

és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt 

járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat.  

 Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

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

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

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt, a tanév végén az 

egyéb illetve a nyári balesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

 A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

 A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

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

hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

 A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó 

nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk vagy a 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 

 Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 
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szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

8.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

- ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt 

venni. 

 A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

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

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

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

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna 

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

hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

8.3. A tanuló által nem használható gép, eszköz 

 a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gép, eszköz. 

8.4. A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható 

eszköz, gép 

 a villamos fúrógép, 

 a barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, 

polírkorong, 

 a törpefeszültséggel működő forrasztópáka, 

 a 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű úgynevezett „pillanat”-forrasztópáka, 

 a villamos háztartási gép, 

 a segédmotoros kerékpár, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem 

kezelheti a tanuló), 

 a kerti gép, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló). 

 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 

alapján 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és 

megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a 

munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek 
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feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával. 

 A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő 

hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza 

az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a 

felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az 

iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy 

balesetet észlelt. 

 A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell 

tartani. 

 A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és 

szervezési okokat.  

 A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért 

felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli 

esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek 

egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a 

kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg 

kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott 

példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú 

gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-

oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a 

vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben 

meg kell indokolni. 

 Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – 

azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.  

 A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

 Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

- a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben 

életét vesztette), 

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, 

- a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

- a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi 

károsodását okozza. 

 Az iskolában lehetővé kell tenni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

 Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. 
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9. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 

 Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

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

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

felszerelését veszélyezteti.  

 Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

- a tűz, 

- a robbantással történő fenyegetés. 

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

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

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

jogosult felelős vezetővel. 

 Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

- az iskola igazgatója vagy helyettesek, 

- intézményegység-vezető 

 A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

- az intézmény fenntartóját, 

- tűz esetén a tűzoltóságot, 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

- személyi sérülés esetén a mentőket. 

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

utasítására az épületben tartózkodó személyeket folyamatos hangjelzéssel értesíteni (riasztani) 

kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv mellékletében 

található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

 A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

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

más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

 A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

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

tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 

- A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

- A kiürítés során a liftet nem lehet használni! 

- A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az 

épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási 

helyre történő megérkezéskor meg kell számolnia! 

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

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 
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feladatokról: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 

fogadásáról. 

 Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- az épület kiürítéséről. 

 A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

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

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

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

 A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület javaslatát figyelembe véve 

az igazgató által meghatározott napokon be kell pótolni. 

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

igazgatói utasítás tartalmazza.  

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

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

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

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

iskola igazgatója a felelős. 

 A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező 

érvényűek. 
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10.  A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai 
 

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől 

számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal, fegyelmi 

büntetésben részesíthető. 

 A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. §-a, illetve a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60. §-ai alapján kell lefolytatni. 

 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel 

gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a 

sérelmet elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

szülője is egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelezettségszegéssel 

gyanúsított tanuló szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére. A szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási 

napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az 

egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába történő 

megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a 

fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

 Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az iskola 

igazgatója a felelős. 

 Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az 

érdekelt feleknek. 

 Ha a tanuló a kötelezettségeit megszegi, a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a 

tanuló ellen fegyelmi eljárást. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta 

3 hónap már eltelt. 

 A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola igazgatója a 

felelős. 

 A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. 

A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés 

meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés 

kiszabása. 

 A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve az 

iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott 

kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás 

során bizonyítani kell.  

 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan 

kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. 

 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét és az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt 

súlyos. 

 A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói 
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jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése 

az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az 

iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó – rendezvényen történt. 

 A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a 

pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a 

fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.  

 A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

törvényes képviselője képviselheti. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell, a 

kötelezettségszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás 

időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha 

a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly 

módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább 

nyolc nappal megkapja. 

 A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be 

kell fejezni. 

 A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

törvényes képviselője képviselheti. 

 A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat. 

 A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

 A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. 

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a 

tanuló mellett szól. 

 A fegyelmi büntetés lehet 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

 A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását.  

 A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 

érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. A megrovás és szigorú megrovás fegyelmi 

büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni az ügyben érintett feleknek, ha a 

fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, a határozat 

megküldését nem kéri, és eljárást megindító jogáról lemondott. 
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 Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. A fellebbezést az igazgató annak 

beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az első fokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével együtt. 

 A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a Ptk. 

685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

 

11. A tanulói kártérítésre vonatkozó eljárás 
 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét 

ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat 

eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A 

tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében 

meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. 

 

 
12. Az elektronikus úton előállított hitelesített és tárolt iratok kezelése 
 

 Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 

nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős 

miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, 

elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

 Az intézményben keletkező és az intézménybe érkező kinyomtatott elektronikus irat 

hitelesítése az iskola igazgatójának aláírásával történik. Az így hitelesített papír alapú irat 

lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

 Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell végezni 

a vírusellenőrzést és vírusirtást. 

 

 
 
 
13. Iskolai könyvtár 

 

A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár alapító okirata alapján gondoskodik az 

intézményünk könyvtári feladatainak ellátásáról.  
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14. A Szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében 

intézkedhet. 

 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot csak a nevelőtestület módosíthatja a szülői 

munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 

 

 

 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 
 

Az SZMSZ-t  az intézmény nevelőtestülete fogadja el. A szavazás abban az esetben érvényes, ha a 

nevelőtestület kinevezett dolgozóinak (helyettesítőinek) legalább 75%-a az értekezleten részt vesz, 

és a benyújtott tervezet legalább 50%+1 szavazatot kap. 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a 

felterjesztéstől számított 31. nap. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az igazgató intézkedhet. 

 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó 

 az intézmény alkalmazotti közösség 

 az intézményegység nevelőtestületei 

 az intézményi tanács 
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Záradékok
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

A Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 

melléklete 

 

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell 

felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény előírásainak. 

 

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

a magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: 

statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója 

felmentést adhat, de ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló 

szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. 

 

3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben 

felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza 

meg az alábbi pontokban részletezett módon. 

 

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

szereplő feladatokkal kapcsolatosan: 

az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 igazgatóhelyettesek, 

 iskolatitkár, 

 

a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 igazgatóhelyettesek, 

 iskolatitkár, 

 osztályfőnökök, 

 napközis nevelők, 

 gyermek- és ifjúság védelmi felelős, 

 

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által 

engedélyezett esetekben: 

az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos 

adatait továbbíthatja: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek, 

 iskolatitkár, 

 

az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a 

közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, 

a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak az intézmény igazgatója továbbíthatja. 



3 

 

 

 

6. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja: 

 a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a 

közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, 

iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó 

intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, 

intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR 

működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatója; 

 a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 

intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a 

pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az 

intézmény igazgatóhelyettesei; 

 a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 

intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a 

pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az 

iskolatitkár; 

 a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- 

és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, a szülő részére az osztályfőnök; 

 a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős; 

 a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős. 

 

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

A személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az 

e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az 

alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató 

a felelős. 

 

8. A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a 

számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell 

nyilvántartani. Ennek kezeléséért az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse a 

felelős. 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 

 
A DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓHELYETTESEINEK 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYA:  %  

1. A közalkalmazott személyi adatai 

Neve (születési neve):   

Anyja neve:                   

Születési hely, idő:     

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

A közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

A közalkalmazott besorolása   

A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:  

1) Az igazgatóhelyettesek az igazgató első helyettesei, az igazgató közvetlen munkatársai. 

Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskör kivételével - teljes felelősséggel helyettesítik. 

2) Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott 

hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.  

3) Az igazgató megbízása alapján levelezést folytat és aláírási joggal is rendelkezik. 

4) Az igazgatótanács tagjaként részt vesz az intézmény vezetésében.    

5) Ellenőrzi az igazgató utasításainak végrehajtását és az igazgató útmutatásai szerint 

intézkedik az intézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. 

6) Rendszeresen tájékoztatja az igazgatót munkájának elvégzéséről és tapasztalatairól. 

7) Heti munkaideje: 40 óra, amelyből kötelező óraszáma heti 6 óra. Időbeosztása a 

munkaköri feladatokhoz igazodik. 

8) Beosztásával járó általános és rendszeres feladatainak körében: 

a) A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt vesz a 

testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, szavaz, és a határozatok 

meghozatalát követően támogatja végrehajtásukat. 

b) Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanárok munkáját az igazgatói utasítás 

alapján, ismeri a pedagógiai program, a helyi tanterv, a szervezeti és működési 

szabályzat, illetve az ellenőrzési terv, az intézményi munkaterv rendelkezéseit. 

c) Ismeri az intézmény gazdálkodását és költségvetését, betartja a bizonylati fegyelmet. 
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d) Elkészítteti a tanmeneteket, ezeket a munkaközösség-vezetők véleményezése után az 

igazgató elé terjeszti jóváhagyásra. 

e) Rendszeresen látogatja a tanítási órákat, ellenőrzi a tanárok órára való felkészülését, a 

tanmenetek betartását, az osztálynaplók vezetését, tapasztalatait megbeszéli az 

érdekeltekkel. 

f) Az igazgatóval együtt, illetve rendelkezései szerint megszervezi, szervezteti és 

ellenőrzi az osztályokon kívüli foglalkozásokat (szakkört, tömegsportot, tanulmányi 

kirándulást stb.) 

g) Megtervezi a túlórák és helyettesítések elosztását, a szakszerűséget, a helyettesítési 

rendet. 

h) Ellenőrzi a házirend szabályainak megtartását, az iskola rendjét, tisztaságát. 

i) Előkészíti a tantestületi értekezleteket, a munkaközösségek üléseit, az osztályozó- és 

munkaértekezleteket, ellenőrzi a tanulók nyilvántartókönyvét, a törzslapot. 

j) Az igazgatóval történő megbeszélés után elkészítteti a jelentéseket, a statisztikai és 

egyéb adatszolgáltatásokat. 

k) A tárgyhót követően összesíti az esetleges túlórákat és helyettesítéseket. 

l) Együttműködik a munkacsoport-vezetőkkel abban, hogy a tanulók megismerjék az 

egyes tantárgyak tanulási programját és követelményeit, valamint megismerjék a nem 

tantárgyi jellegű programokban való közreműködés lehetőségeit. 

m) Támogatja az iskolai diákönkormányzat munkáját, közreműködik a diákjogok 

érvényesítésében. 

n) Gondoskodik az intézmény technikai eszközeinek javíttatásáról és működtetéséről. 

o) Elvégzi az országos kompetenciamérés koordinátori feladatait. 

10) Munkaidején belül esetenként elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény 

igazgatója alkalmanként megbízza. 

 Jelen munkaköri leírás 2020. szeptember 1. napján lép életbe. 

        ………………………………….. 

          igazgató  

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

      …………………………………… 

munkavállaló 
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A DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGUSÁNAK 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYA:  % 

 

1. A közalkalmazott személyi adatai 

Neve (születési neve):    

Anyja neve:                   

Születési hely, idő:      

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

A közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

A közalkalmazott besorolása     

A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:  

 

A pedagógus az intézményi oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott, akit a 

tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntetőjogi védelem illet meg, 

közfeladatot ellátó személy.  

 

1) Gondoskodik a diákok erkölcsi védelméről, testi épségéről, a balesetek megelőzéséről/ 

bejelentéséről. Óvja a gyerekek jogait, emberi méltóságát. 

2) Odafigyeléssel biztosítja iskolánk és környezete, az osztálytermek, folyosók, 

mellékhelyiségek, berendezési tárgyak rendjét és tisztaságát. 

3) A NAT és a pedagógiai program, helyi tanterv követelményei alapján fejleszti a 

tanulók kompetenciáit, egyéni képességeikre alapozva, tárgyilagos ismeretekkel növeli 

tudásukat. Kialakítja reális önértékelési igényüket, objektíven és indoklással értékeli 

teljesítményüket. 

 

4) Változatos módszerekkel, a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan 

irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyiségével, modorával, 

hangnemével, megnyilvánulásaival példát ad a tanulók számára. 

5) Közreműködik az iskolai közösség kialakításában és fejlesztésében, a 

diákönkormányzat tevékenységét támogatja. Alkotó módon részt vállal a 

nevelőtestület újszerű törekvéseiből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből.  

6) Az intézmény hagyományait ápolja, jó hírnevét megőrzi, öregbíti. Tanítványai és saját 

eredményeiről, sikereiről –szükség szerint írásban- tájékoztatja az iskola vezetőségét. 

7) Szakterületéhez kapcsolódó pályázatok felkutatásában részt vesz, azok készítéséhez 

segítséget nyújt. 
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8) A tantárgyfelosztás alapján határidőre tanmenetet/foglalkozási tervet készít, melyet a 

munkaközösség-vezetőnek véleményezésre átad. Tanóráira, foglalkozásaira 

céltudatosan készül fel, és pontosan, színvonalasan tartja meg azokat. 

9) Szemléltető és kísérleti eszközöket készít, beszerzésre javaslatot tesz. Előkészíti az 

eszközöket bemutató és tanulói kísérletekhez. Az ismereteket a diákok tapasztalataira 

építve, az érdeklődés felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő 

kifejezésmóddal, a képességek folyamatos fejlesztésével kell átadnia. 

10) Szükség szerint ellenőrzi a tanulók írásbeli tevékenységét, teljesítményét. Megtartja az 

írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és indokolással értékel. 

11) Tervezett differenciálással, életből vett példákkal, versennyel segíti az egyéni 

képességek és a tehetség kibontakozását. Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi 

és kulturális versenyekre, vetélkedőkre és a sportrendezvényekre. 

12) Figyelembe veszi az egyéni fejlődés ütemet, a hátrányos családi környezetet, a sajátos 

nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Differenciált 

és felzárkóztató foglalkoztatással segíti a rászorulókat. 

13) Türelemmel és empátiával segíti a gyerekeket az egyes képzési szakaszok közti 

átmenet nehézségeinek leküzdésében. 

14) Aktívan és felelősséggel vesz részt az iskolai dokumentumok értékelésében, 

módosításában, segíti a tantestületi és szakmai értekezletek eredményességét, alkotóan 

tevékenykedik a szakmai munkaközösség munkájában. 

15) Szükség esetén elvégzi a beiskolázással és pályaválasztással kapcsolatos teendőket. 

16) Felelősséggel ellátja az előírt helyettesítéseket, a tanulók felügyeletét (tanórák, tanórán 

kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, rendezvények). Saját akadályoztatása esetén 

időben, előre értesíti az igazgatóhelyettest, biztosítja a szakszerű helyettesítéshez 

szükséges dokumentumokat és eszközöket. 

17) Levezetheti és felügyelheti az osztályozó, különbözeti és egyéb vizsgákat, tanítás 

nélküli munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján. 

18) Együttműködik a tanulók szüleivel, szükség szerint családlátogatáson ismerkedik a 

támogatásra szoruló tanulók környezetével. Tájékoztatja a szülőket/gondviselőket az 

intézményi, egyéni fogadóórákon, szülői értekezleteken. 

19) Szakmai ismereteit továbbképzéseken, tanfolyamokon és önképzéssel bővíti, nyílt 

napokon aktívan részt vállal a feladatokból. Bemutató órákat tarthat, és dokumentálva 

hospitálhat tanítási órákon. 
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20) Ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit (osztálynaplók, törzskönyvek, 

ellenőrző vezetése, a tanulók értékelésének beírása, szöveges értékelés, statisztikai 

adatszolgáltatás), szervezési feladatokat, melyeket az intézmény nevelő-oktató 

munkája tesz szükségessé. 

21) Rendben tartja a munkaterületét, a rábízott szertárat, a tárgyak és eszközök épségéért 

felelősséggel tartozik. Tapasztalatairól (pl. hibás eszközök stb.) tájékoztatja az iskola 

vezetőségét. 

22) Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen 

végrehajtja a pedagógiai feladatokat. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, 

módszereinek szabad megválasztásával végzi. 
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………………………………………………… 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve. 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően az alábbi 

feladatokat is ellátja: 

 

Általános szakmai feladatai: 

 

1) Munkáját az iskola pedagógiai programja és az intézményi külső és belső elvárás-

rendszer szellemében, az SZMSZ-ben és a házirendben meghatározottak és az éves 

munkaterv betartásával végzi. 

2) Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 

3) Felelős azért, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. 

4) Alaposan és sokoldalúan megismeri osztály tanulóit (személyiségjegyeket, családi-

szociális körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi az 

osztályközösség szociometriai jellemzőit, az osztályon belüli értékrendet. Személyes 

felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok pontos 

vezetéséért. 

5) Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

6) Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási 

terv/tanmenet. 

7) Segíti az osztályközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja és segíti az 

osztályban tanító pedagógusok munkáját. Észrevételeit és az esetleges problémáit, az 

érintett nevelőkkel megbeszéli. 

8) Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

9) Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványait oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel. 

10) Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

11) Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait tanártársai elé terjeszti. 
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12) Szülői értekezletet és fogadóórát tart, szükség esetén családot látogat, tájékoztató füzet 

útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról. Szülői 

értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti. 

13) Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 

szülőkkel. 

14) Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes 

tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

15) Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

16) Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító, vagy az 

adott témában érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

17) Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatás iránti kérelmek összegyűjtésében és 

elbírálásában. Közreműködik a választható foglalkozásokra való felvétel 

lebonyolításában. Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő 

pedagógiai, szervezési stb. feladataira. 

18) Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi 

dokumentumok pontos vezetéséért. Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá 

vonatkozó szabályait. 

19) Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 

jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

20) Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 

21) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti közössége 

tevékenységének eredményességét. 

22) A tanulók személyiségének ismeretében segíti azok pályaválasztását, 

pályaorientációját. 

23) Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás, önértékelés). 

24) A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy 

helyetteseknek. 

 

Adminisztrációs feladatai: 

1) A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai 

adatokat szolgáltat. 

2) Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket, osztálynaplót (enaplót). 
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3) Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése. 

4) Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok 

következményeit, és ellenőrzi a beírt érdemjegyeket. 

5) A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A házirend előírásai szerinti értesítéshez 

rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az 

osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

tanulmányi előmenetelét. Szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a 

szülőket. 

6) A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

7) Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti 

a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

8) Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását. 

9) Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

10) Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb 

úton történő tudomásulvételét. 

11) Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 

12) Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 

segítséget nyújt számukra. 

13) Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 

az osztályában tanító pedagógusok elé terjeszti. 

14) Figyelemmel kíséri a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

15) Nyertes pályázat esetén elvégzi a „HATÁRTALANUL” pályázattal kapcsolatos 

feladatokat. (elszámolás, beszámoló stb.) 

 

Vezetői, irányítói és szervezői feladatai: 

1)   Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a pedagógiai program az 

osztályfőnökök részére előír, valamint amelyeket a Szervezeti és Működési Szabályzat a 

hatáskörébe utal. 

2)   A helyi tantervben és a tantárgyfelosztásban meghatározott órakeretben rendszeresen 

osztályfőnöki órát tart. Az osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai 

munka kiemelt színtere az osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a 

tanulók tanulmányi eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, 
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változó tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott 

előadókkal foglalkozásokat tart. 

3)   Minden tanév első napján ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

4)   A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót. 

5)   Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

6)   Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

7)   Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi 

osztálya szabadidős foglalkozásait. 

8)   Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek 

tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és 

helyetteseket, valamint a szülőket. Lebonyolítja a szülők támogatásának megfelelően a 

„HATÁRTALANUL” pályázatot. 

9)   Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvényeken. 

10)   Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság aktualizálására. 

11)   A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozásokat is értékeli, kialakítja/fejleszti bennük a reális önértékelés képességét. 

12) Munkája során figyelembe veszi a diákönkormányzat és az iskolai munkatervben 

meghatározott programokat, felelősséggel vesz részt annak szervezésében, tervezésében, 

irányításában. 

13) Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

14) Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

15) A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a szakértői bizottságok véleményét és javaslatát az osztályban 

tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat 

meghatározzák. 

16) A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik 

számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. Kapcsolatot tart a gyermekjóléti 

szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz esetmegbeszéléseken. 
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17) Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 

18) Az osztályozó értekezletet megelőző munkanapon ellenőrzi, hogy minden tanulónak le 

van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az 

osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 
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MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ FELADATAI 

 

Az iskolavezetés munkájának segítése terén: 

  

1) Tanév indulásakor javaslatot tesz az iskolai munka tervezéséhez.  

2) Összeállítja a munkaközösség éves programját.  

3) A szakmai tartalmi munkát erősíti, fejleszti, integrálja.  

4) Kezdeményezi és aktívan részt vesz a az iskolai rendezvények hatáskörébe tartozó 

részének megszervezésében, lebonyolításában, menedzselésében.  

5) Aktívan hozzájárul az általa vezetett munkaközösség médiában való megjelenéséhez.  

6) Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, erről informálja a munkaközösség tagjai.  

7) Figyelemmel kíséri a munkaközösségét érintő iskolai szaktárgyi versenyeket.  

8) Kezdeményezi és részt vesz az iskolai egységes, objektív értékelésben, mérésében.  

9) Az ellenőrzések, óralátogatások – az éves ütemtervben rögzítettek szerint – tapasztalatai 

alapján értékeli a szaktanárok munkáját.  

10) A munkaközösség-vezető teljes jogú tagja a kibővített iskolavezetésnek, főleg szakmai 

szerepet tölt be.  

 

Az iskolai munka területén:  

1) Évi 3-4 munkaközösségi összejövetelt szervez, amely orientáló továbbképző és ellenőrző 

jellegű.  

2) Ösztönzi a munkaközösségen belül a dokumentumok pontos, határidőre történő 

elkészítését papíralapon és elektronikus formában  
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS FELADATAI 

 

1) Segíti és összefoglalja az intézmény pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységét. 

 

2) Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi 

változásokat, és ezekre felhívja a nevelőtestület tagjainak a figyelmét. 

 

3) Gyermekvédelmi munkáját önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával 

folyamatosan fejleszti. 

 

4) Az illetékes jegyzővel történt egyeztetés alapján nyilvántartja a veszélyeztetett, a 

hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. 

 

5) Minden tanév elején tájékoztatja a szülőket és a tanulókat saját tevékenységéről, 

feladatairól és arról, hogy milyen jellegű problémákkal mikor és hol kereshetik fel. 

 

6) Tájékoztatja a szülőket és a tanulókat arról, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. Az iskolában tanulók 

és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

intézmények címét, illetve telefonszámát. 

 

7) A tanulók részére egészségvédő, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelőző 

programokat szervez. 

 

8) Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat és lehetőség szerint 

részt vesz a pályázatokon. 

 

9) A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatai a következőkre terjednek ki: 

 

a) Az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárása, nyilvántartása. 

b) Családlátogatások alkalmával, a tanulók családi környezetének megismerése. 
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c) Tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásaik figyelemmel kísérése. 

d) Anyagi problémák esetén gyermekvédelmi támogatás vagy természetbeni juttatás 

megállapítását kezdeményezi a Polgármesteri Hivatalnál. Felkérés alapján 

személyesen is részt vesz ezek elosztásában, a családokhoz történő eljuttatásában. 

e) A gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról az 

osztályfőnökökkel közösen környezettanulmányt készít. 

f) Figyelemmel kíséri és segíti pályaválasztásukat. 

g) Szükség esetén védő-óvóintézkedéseket javasol, és közreműködik ezek 

megvalósításában. 

 

10) Minden tanév elején az iskolai munkaterv részeként elkészíti az iskola gyermekvédelmi 

munkatervét. 

11) Munkája ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola összes tanulókkal kapcsolatos 

iratába, nyilvántartásába. 

 

12) A tudomására jutott bizalmas információkat megőrzi, a tanulókkal kapcsolatban 

bárminemű információt csak a munkaköri leírásban rögzített körben szolgáltathat ki. 

13) A bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a pedagógusok 

elé. 

 

14) Munkájáról minden félév végén és évvégén írásban összefoglalót készít, és ezt ismerteti a 

nevelőtestülettel. 

 

15) Munkáját az intézmény igazgatójának utasításai alapján végzi. A gyermekvédelemmel 

kapcsolatos intézkedéseiről rendszeresen tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 

16) Rendszeres munkakapcsolatban kell állnia az osztályfőnökökkel. 

 

17) Rendszeres kapcsolatban kell állnia az illetékes Gyermekjóléti Szolgálattal, Csepreg 

Város Polgármesteri Hivatalával. Gyermekbántalmazás védelme, vagy egyéb pedagógiai 

eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén haladéktalanul 

értesíti a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját. Részt vesz az általa tartott 

esetmegbeszéléseken. 
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18) Feladatainak ellátásához igénybe veheti az iskolatitkár segítségét. Munkájához 

használhatja az iskola irodájában található számítógépet, az intézmény telefonját. 

 



18 

 

 

TAKARÍTÓ  
 

A közalkalmazott személyi adatai 

Neve (születési neve):  

Anyja neve:     

Születési hely, idő:     

A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

A közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

A közalkalmazott besorolása:  

A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:  

 

 

 

Munkájával segíti az iskola zavartalan működését napi 8 órában. 

 

A munkaidő kezdete :  óra 

  vége :  óra  

 

 

Munkaterülete: a felső szinten a felső tagozat  tantermei és a hozzátartozó 

folyosók..helyiségek takarítása, tisztántartása, a napközis termek napközis foglalkozás előtti 

takarítása.  

 

Naponta végzendő teendők: 
  

• A helyiségek felsöprése, tisztítószeres vízzel történő felmosása,  szárazra törlése. 

• Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása szükség esetén   

           (festék, ragasztó) lemosása. 

• Mosdótálak  tisztántartása . 

• Táblák letörlése  

• Ablakpárkányok portalanítása. 

• Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása. 

• Virágok locsolása, portalanítása, gondozása. 

• Portörlés szükség szerint folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken. 

• Szeméttartók kiürítése (WC-ben is!), szemetek konténerbe való gyűjtése 

• Mellékhelyiségek, WC-k (felnőtt és gyerek WC-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése. 

• Ruhafogasok  tisztántartása. 

• A   napközis foglalkozás után a tantermek  

             felsöprése, felmosása. 

• A lábtörlők kiporolása. 

 

  

Alkalmanként végzendő teendők:   
 

•  Iskolai  rendezvények után takarítás, a tantermek  eredeti rendjének visszaállítása. 

 

Időszakonként végzendő teendők:        

 



19 

 

 

• ablakok, ajtók lemosása (amennyiben szennyezett, azonnal) 

• függönyök mosása, vasalása 

• radiátorok lemosása 

• téli-tavaszi nagytakarítás 

 

           

A takarításon kívül felelős : 

 

• a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok), 

• az intézmény vagyontárgyainak védelméért, 

• a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói 

 és tanulói eszközök sértetlenségéért, 

• elektromos árammal való takarékosságáért, 

• balesetmentes munkavégzésért. 

 

Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, 

minőségű tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a 

takarékosság figyelembe vételével használ fel.  

 

Egészségének védelmében gumikesztyűt, mosdószappant, kézvédő krémet kap. 

Munkaruha és egyéb juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint kell 

részére biztosítani. 

 

Munkáját a gazdasági vezető ellenőrzése mellett és útmutatás alapján végzi. 

 

 

A munkaköri leírást megismertem, feladataimat a fentiek szerint végzem.  

 

Csepreg,  
 

         igazgató  

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a 

leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

    

 

munkavállaló 
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ISKOLATITKÁR 

 

1. A közalkalmazott személyi adatai 

Neve (születési neve):  

Anyja neve:      

Születési hely, idő: 

    

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

A közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

A közalkalmazott besorolása:  

A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:  

 

Az iskolatitkárt az intézmény igazgatója nevezi ki. Közvetlen felettese az iskola igazgatója 

 

Feladatai 

 Az intézmény iratkezelési szabályzata alapján végzi az iskolába érkezett és kimenő 

ügyiratok kezelése, 

 A postabontás után, melyet az igazgató, vagy helyettese végez, iktatja az ügyiratokat, az 

igazgató utasítása alapján a címzetteknek továbbítja, a határidős feladatokat számon tartja, 

 Személyzeti ügyeket lebonyolítja az igazgató utasítása alapján. 

/ Munkaszerződések, kinevezések, megbízási szerződések, munkaviszony megszüntető,  

 elszámoló lap, átsorolás gépelése, tankerülethez továbbítása, stb /, 

 Végzi a személyi anyagok naprakész kezelését, 

 Nyilvántartja a belépő és kilépő dolgozókat, 

 Ellátja a gépelési feladatokat, 

 Adatszolgáltatást végez a KIR és egyéb nyilvántartásokban, a változásokat naprakészen 

jelzi.  

 A tanulókkal, illetve az iskola működésével kapcsolatos nyomtatványokat, 

 megrendeli 

 nyilvántartja 

 rendszerezi 

 kiadja 

 Telefon ügyeletet lát el, az üzeneteket továbbítja az érintettek számára, 

 Belső és külső körözvények tájékoztatók az iskola dolgozóihoz történő eljuttatását  

és láttamozását számon tartja, 

 A tanulók részére megrendeli a diákigazolványokat, azok kezelését,  a  jogszabályban 

meghatározott módon szerint végzi, 

 Pedagógus igazolványokkal kapcsolatos teendőket ellátja 

 érvényesítés 

 nyilvántartás 

 visszavonás 

 Jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vezet,  

 vezetői értekezletekről 

 munkaközösség vezetői értekezletekről 

 tantestületi értekezletekről 

 tanulók fegyelmi tárgyalásáról 

 minden olyan esetben, amikor erre az igazgató vagy   

     helyetteseitől erre utasítást kap 
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Csepreg,  

 

         igazgató 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a 

leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

    

 

munkavállaló 
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FŰTŐ - KARBANTARTÓ 

 

1. A közalkalmazott személyi adatai 

Neve (születési neve):  

Anyja neve:      

Születési hely, idő:     

 

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

A közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

A közalkalmazott besorolása:  

A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:  

 

 

Munkáját  a  ...........................( beosztás megnevezése) irányítása alatt végzi, akinek  

felelősséggel tartozik. 

 

A munkakörülmények biztosítása a .................. (beosztás megnevezése) feladata. 

 

A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka  technikai szintű  

segítése,  a tevékenységi körébe tartozó feladatok gondos elvégzése. 

 

Munkarendje:    rész   vagy    teljes munkaidő 

 

A munkaideje:    ............... óra /hét    

 

A munkaidő időtartama: 

 

 Télen:              :..............- tól, ............- ig 

 Ősszel, tavasszal:   ...............- tól, ............- ig 

 Nyáron:             ...............- tól, ............- ig 

 

Ha munkaszüneti napon hosszabb elfoglaltságot igénylő munkája van, akkor  szabadnapot 

kell részére kiadni. 

 

Munkaköri feladatai: 

 

1. Az iskola épületét............... ....órakor kinyitja a tanulóknak.  

2. A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs- e szükség valahol hiba 

elhárítására. 

3. Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát 

nem igénylő hibákat. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor  jelzi felettes vezetőjének. 

4.  Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi. 

5.  Rendben tartja, illetve rendszeresen ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat,  

 hiány esetén jelez az  iskola Igazgatójának. 

6.         Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek cseréjét elvégzi. A szakirányú képzettséget 

igénylő  munkát  (pl. elektromos szerelés, javítás) felettesének jelenti. 

7. Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen  ellenőrzi, a javításokat elvégzi.  

 (padok, székek, stb.). 

8.  Rendben tartja az iskola környékét. (kaszálás, gyomtalanítás, felsöprés, stb.) 
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9.  Téli időben az iskola előtti járdán a havat feltakarítja és csúszásmentesíti. 

10.  Naponta, reggel, vagy este a szeméttárolókat kiüríti. 

 

A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, de a fűtéshez,  

karbantartáshoz tartozó feladatokat, amelyekkel az iskola vezetői megbízzák. 

Köteles  a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen rögzíteni. 

 

 

Csepreg,  

 

         igazgató  
 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a 

leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

    

 

munkavállaló 

 

 


