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I. Bevezetés, általános rendelkezések 

 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 25. §-ban  kapott felhatalmazás 

alapján a 

 

Dorogi  Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola 

 

- belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési 

szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 

 

1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja  

 

- A szabályzat célja az intézmény szervezeti felépítésének meghatározása. A pedagógiai-

művelődési programban rögzített cél- és feladatrendszer hatékony megvalósításához az 

intézmény működésének, belső rendjének kialakítása, a belső és külső kapcsolatok 

szabályozása és azoknak a rendelkezéseknek a megfogalmazása, amelyeket a 

jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe.  

- A szervezeti és működési szabályzat a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl 

elveiben és tartalmában illeszkedik az intézmény más belső szabályaihoz, 

alapdokumentumaihoz. 

 

 

Jogszabályi háttér 

 

- A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

- 1. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

információszabadságról  

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 
- 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról;  

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

 
- 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola 

tankönyvellátás rendjéről  

 

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

 
- 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 

 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény törvényes, szabályozott és hatékony 

működéséhez szükséges rendelkezéseket tartalmazza. 

- Az intézmény egyéb, önálló szabályzatai további rendelkezéseket állapíthatnak meg 

működésével kapcsolatosan. 

 

- További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 
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- az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv 

által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell [Ámr. 13/A § (3) bekezdés], 

- a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények, 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény, 

- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Törvény, 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, egységes szerkezetben a 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelettel, 

- a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet, 

- 362/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet az oktatási igazolványokról 

- a Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012 

(VI.4) Korm. rendelet, 

- a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) 

MKM-rendelet, 

- a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 51/2012. EMMI rendelet 

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

- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

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

 

2. A SZMSZ hatálya 

 

- A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. 

 

- A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, 

valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények 

ideje alatt. 

 

3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hatálya  

 

- A  Dorogi Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola 

szervezeti és működési szabályzatának törzsdokumentumát, jogszabályban előírt 

kötelező mellékleteivel együtt az intézményi tanács és az iskolai diákönkormányzat 

előzetesen véleményezi. Az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestületi 

értekezlet fogadja el. 

 

- A szervezeti és működési szabályzat, valamint a mellékleteit képező egyéb belső 

szabályzatok betartása az intézmény minden tanulójára, alkalmazottjára és szerződéses 

jogviszonyban álló munkatársára kötelező érvényű.  

 

4. A szervezeti és működési szabályzat és az intézményi alapdokumentumok 

nyilvánossága  

 

- Az intézmény alapdokumentumait, köztük a szervezeti és működési szabályzatot 

mellékleteivel együtt az intézmény valamennyi alkalmazottja, szerződéses munkatársa, 
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tanulója, valamint azok szülei megtekinthetik az intézmények könyvtárában, a könyvtár 

nyitvatartási ideje alatt, illetve az iskolák internetes címein. 

 

- A szervezeti és működési szabályzat egy-egy példánya a nevelőtestületi szobákban is 

elhelyezésre kerül. 

- A intézményvezető (tag. int vezető) minden évben a jövendő elsős tanulók szüleit szóban 

tájékoztatja az általános iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, a működés rendjéről. 

 

- Információ az alapdokumentumokról az intézményvezetőtől,  a tagintézmény vezetőitől  

kérhető. 

 

 

- Az intézmény egy nevelési évre, tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának 

konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők 

kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a 

tanévnyitó értekezleten véglegesíti, és a szülők számára „Iskolai naptár” címmel egy 

rövidített eseménynaptárt ad közre. 

 

II. Az intézmény általános jellemzői   

 

1. Az intézmény adatai 

Elnevezése: Dorogi Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 

és Sportiskolai Általános Iskola 

Dorog Hungarian-English Bilingual Primary 

School, Public School of Sport Education 

 

Rövidített neve:  

Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 49. 

Tagintézményei : 2510 Dorog, Iskola u. 4.  

2510 Dorog, Iskola u. 3. (telephely) 

2510 Dorog, Botbála ltp.8. 

Statisztikai számjele: 15835516-8412-312-11 

OM azonosító jele: 031808 

PIR törzsszáma: 835518 

Központi telefon és faxszáma: 06-33/509-570 

Internet- és e-mail címe: doki@dorog.hu 

Bélyegzőlenyomata/i:  

Hosszú: Dorogi Magyar – Angol Két Tanítási 

Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola 

2510 Dorog, Bécsi út 49. 

OM azonosító: 031808 

Kör: Dorogi Magyar – Angol Két Tanítási 

Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola 
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2510 Dorog, Bécsi út 49. 

 

Az intézményi bélyegzők használatára az intézmény alábbi beosztásban dolgozó alkalmazottai 

jogosultak:  

- Intézményvezető és helyettesek, 

- tagintézmény vezető, 

- tagintézmény vezető helyettesek, 

- iskolatitkárok, 

- osztályfőnökök (az osztályfőnök kizárólag osztályfőnöki adminisztráció során). 

 

2. Az Intézmény szabályszerű működését meghatározó alapdokumentumok és belső 

szabályzatok  

 

- alapító okirat,  

- pedagógiai-nevelési program és helyi tanterv, 

- szervezeti és működési szabályzat és mellékletei,  

- házirend, 

- éves munkaterv. 

 

3. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása 

 

Az intézményt Dorog Város Képviselőtestületének 39/2010.(III.26.) számú határozatával 

hozták létre, 2510 Dorog Borbála ltp. 8. székhellyel. Az alapító okirat kelte 2010. március 26. 

Az általános iskola működési engedélyét első alkalommal  1985. december 31. adták ki. 

Az intézmény a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ fenntartásába került 2013. 

január 1-től. Az intézmény 2017. január 01-től a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásába 

és működtetésébe került. 

 

4. Az intézmény működési körzete 

 

Az általános iskola a fenntartó által kijelölt körzettel működik, férőhelye mértékéig a felvételi 

körzet jegyzéke szerinti lakóhelyű gyermeket veszi fel. Kötelező felvenni a körzetes tanköteles 

tanulókat.  

A szabad férőhelyek betöltéséről a Köznevelési Törvényben meghatározott keretek között a 

pedagógiai programban rögzítetteknek megfelelően az intézményvezető dönt. 

 

5. Az intézmény típusa 

 

Az intézmény típusa: általános iskola 

 

6. Az intézmény tevékenységei 

 

 

6.1 Alapfeladatok 

 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatás, 

 iskolában SNI-s fogyatékos iskoláskorú tanuló integrált ellátása. 

 

 

6.2 Alapfeladat szakfeladat szerinti megjelöléssel 
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7. Az intézmény alaptevékenységei 

 

Általános iskola 

  

- Az általános iskolás korú tanköteles gyermekek nevelése, alapfokú ismereteket nyújtó 

oktatása, amelynek célja a középfokú oktatásra való felkészítés.  

- Az iskola sajátos feladata továbbá: 

- Egész napos iskolai nevelést és oktatást biztosít mindhárom telephelyen, az e nevelési-

oktatási formát igénylő 1-4. évfolyamosok számára, a 2010/2011. tanévtől felmenő 

rendszerben. Napközis foglalkoztatást ellát mindhárom feladat ellátási helyen. 

- Angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít az Eötvös és a Zrínyi feladat-ellátási helyeken. 

- Közoktatási sportiskolai képzést folytat az Eötvös és a Petőfi feladat-ellátási helyeken. 

- Zsolnai-féle Értékközvetítő és Képességfejlesztő program szerinti képzést folytat a 

Zrínyi feladat-ellátási helyen. 

- Tehetséggondozó program az Eötvös feladat ellátási helyen. 

- Emelt szintű német oktatást végezhet az Eötvös feladat-ellátási helyen. 

- Emelt szintű angol oktatást végezhet a Petőfi feladat ellátási helyen.  

- Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos- enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos- hallási 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos- látási fogyatékos a feladat ellátási-helyek 

infrastrukturális és humánerőforrás feltételeinek megfelelően korlátozott számban 

fogad. 

 

Az intézmény alapvető szakágazati besorolása és megnevezése 

  

 TEAOR    85.20 Alapfokú oktatás  

     852010 Alapfokú oktatás 

 KSH Szakfeladat rend szerint: 

852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 1-4 évfolyam  

852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 5-8 évfolyam      

 További szakágazatok:  

  TEAOR 85.59  M.n.s. egyéb oktatás  

  TEAOR 85.51  Sport, szabadidős képzés 

  TEAOR 91.01  Könyvtári, levéltári tevékenység 

  TEAOR 93.12  Sporttevékenység 

KSH Szakfeladat rend szerint: 

852012   Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali 

rendszerű   nevelése, oktatása 1-4 évf. 

852022     Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évf. 

  855911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

  562913   Iskolai intézményi étkezés 

  855100   Sport, szabadidős-képzés 

  910121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

  910123   Könyvtári szolgáltatások 

  931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
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Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

 

Kiegészítő tevékenységet a: 

856099  Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység szakfeladaton 

végezhet. 

 

Vállalkozási tevékenység 

 

Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

Az intézmény jogosultsága 

 

„Nyolcadik évfolyamos tanulmányait befejezte, kilencedik évfolyamba léphet” – bizonyítvány 

kiállítása. 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján az intézményben foglalkoztatott, bankszámla feletti 

rendelkezési jogot gyakorló közalkalmazottnak kétévente vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

Vagyonnyilatkozat-tételre köteles beosztás és munkakör: 

- intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezetők 

 

III. Az intézmény szervezeti felépítése, a tagintézmények 

 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, 

hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek 

megfelelően magas színvonalon láthassa el. Az intézményvezetés a jogszabályok alapján a 

racionális, hatékony, eredményes működtetés érdekében, valamint a helyi adottságok, 

körülmények és igények figyelembevételével alakította ki a szervezeti egységeket. 

 

1. Székhely, tagintézmények 

Általános iskola:  

 nappali rendszerű iskolai képzés, 

 általános iskolai nevelés és oktatás, 

 évfolyamok száma 8. 

 

Felvehető maximális tanulói létszám:           1440 fő  

Eötvös József Általános Iskolai Tagintézmény, Borbála lakótelep 8.   648 fő  

Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény, Iskola u. 4.                      300 fő 

Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény, telephelye Iskola u. 3.              60 fő  

Zrínyi Ilona Általános Iskolai székhely Bécsi u. 49.       432 fő        

 

Az iskolát érintő ügyekben az intézmény nevelőtestülete gyakorolja a döntési és véleményezési 

jogokat. Az iskolai feladat-ellátási helyeken – az intézményvezető és a tagintézmény vezetők 

közvetlen irányítása mellett –  iskolatitkárok működnek. 
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Feladata az integráción belül az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás során a tanulót 

érdeklődésének, képességének megfelelően felkészíteni a középiskolai, illetve szakiskolai 

továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Pedagógiai programja szerint 

biztosítja a 6–16 éves korosztály korszerű nevelését, képzését, művelődését a családdal való 

szoros együttműködéssel. Feltárja az óvoda és az iskola egymásra épülésének módjait, folytatja 

az óvoda felzárkóztató tevékenységét, gondoskodik a tehetségek fejlesztéséről és a tanulók 

képességének maximális kibontakozatásáról, ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatokat, felkészíti a tanulókat a továbbtanulásra. 
 



 

11 

 

IV. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 

 

 

Vezetők, vezetőség                                    

 

 

Vezetői kapcsolattartás formája 
 

Irányítás: 

 

Ellenőrzés: 

 

Felügyelet: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Intézményvezető 

az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.  

 

 

Munkaközösség vezetők 

Eötvös  
Tagintézmény vezető 

Intézményvezető-helyettes  

Tagintézmény vezető- 

helyettes 
 

Petőfi  
Tagintézmény vezető 

Tagintézmény vezető- 

helyettes 

 

Székhely(Zrínyi) 
Intézmény vezető 

Intézményvezető-helyettes  
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Kinevezése: nyilvános pályázat útján, az EMMI minisztere nevezi ki. 

Munkáltatói jogkört a tankerület vezetője gyakorolja.  

 

Feladat és hatásköre: 

- Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a köznevelési 

törvény 69. §-a, valamint a munkaköri leírása alapján végzi. 

- Kizárólagos jogkörébe tartozik: 

- az intézmény összes alkalmazottja feletti átadott munkáltatói, valamint 

- a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá 

 a kiadmányozás a tanügyigazgatással, a tanulói jogviszonnyal, a gazdálkodással 

és a munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekben. 

- Egyéb jogköreit tartósan vagy esetenként munkatársaira átruházhatja. 

 

1.2. Az intézményvezető hatásköre a következő négy területre terjed ki: 

Pedagógiai és tanügy-igazgatási vezető, ennek keretében 

- tervezi, szervezi, irányítja és értékeli az intézményben folyó pedagógiai és szakmai 

munkát, 

- gondoskodik az intézmény éves munkatervének elkészítéséről, a feladatok 

megjelöléséről, elfogadtatásáról és végrehajtásáról, 

- az értekezletek előkészítéséről, lebonyolításáról, az intézményen belüli 

információáramlásról, 

- a feladatok végrehajtásáért felelős munkatársak kijelöléséről, beszámoltatásáról, 

- továbbképzések, önképzések, ösztönzéséről, az intézményi szakmai  tapasztalatcserék 

feltételeinek biztosításáról, eredményességéről, 

- az intézmény SZMSZ-ének, pedagógiai programjának és egyéb szabályzatainak 

folyamatos karbantartásáról, elfogadtatásáról. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója, ennek keretében 

o biztosítja az intézmény folyamatos és hatékony működéséhez szükséges 

alkalmazotti létszámot, 

o elkészíti az intézményvezető helyetteseinek és a tagintézmény vezetőknek 

munkaköri leírását, s ha szükséges, módosítja azokat, 

o vezetői megbízást ad helyetteseinek, meghatározza munkakörüket, 

o kinevezi munkaközösség-vezetőket, 

o gondoskodik a személyi anyagok naprakész vezetéséről és őrzéséről. 

Felelős az iskola működéséért, gazdálkodásáért, azaz 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

használatáért, illetve a vagyon védelméhez szükséges feltételekért, 

- az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményinek érvényesítéséért, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért 

- a belső ellenőrzés megszervezéséért, 

Elkészíti és a fenntartóval, működtetővel egyezteti az intézmény éves költségvetés-tervezetét. 

- A fenntartó, működtető által jóváhagyott költségvetés ismeretében folyamatosan 

gondoskodik az intézmény ésszerű, takarékos gazdálkodásáról. 

- A költségvetési évben rendszeresen figyeli az előirányzatok teljesítését, szükség szerint 

átcsoportosítást kezdeményez a fenntartónál. 

- Betartja és betartatja a gazdálkodási szabályokat, ellenőrzi ezek végrehajtását. 

- Gondoskodik a pénzeszköz szabályszerű felhasználásáról, a kapcsolódó nyilvántartások 

meglétéről. 
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- Törekszik az intézmény helyiségeinek alapító okirat szerinti célra való hasznosítására. 

- Biztosítja a működés feltételeit, lehetőséget teremt a jogi követelmények megismerésére. 

- Megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal.  

- Menedzseli az intézményt. 

- Kapcsolatot tart fenn a partnerekkel, és koordinálja az együttműködést. 

 

2. Tagintézmény vezetők és intézményvezető- helyettesek 

Kinevezésükről a tankerület vezetője dönt a szakalkalmazotti közösség véleményének 

kikérésével. 

Általános feladat és hatásköre: 

Döntenek a intézmény működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek 

előzetes egyeztetése nem tartozik az intézményvezetésének, illetve amelyekben a döntés nem 

tartozik az intézmény más közösségeinek hatáskörébe: 

- a pedagógiai munka összehangolása, 

- az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének koordinálása, 

- a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv  

koordinálása, 

- az intézmény közös programjainak előkészítése, szükség szerinti irányítása, 

- együttműködés az intézmény vezetőjével az intézményi dokumentumok előkészítésében 

(munkaterv), 

- szükség szerint a intézmény szakmai munkájának ellenőrzése, 

- munkaközösségek tevékenységének koordinálása, 

- intézmény szintű értekezleteket tart, 

- intézmény szintű munkatervek és beszámolók készítése, 

- egyetértési jogot gyakorol az intézmény alapfeladatára benyújtott pályázatok 

elbírálására. 

Helyi feladat és hatásköre: 

- a tagintézmény folyó pedagógiai munka irányítása, 

- felel a törvényes és szakszerű működésért, 

 a tagintézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetése, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása, 

- a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése, 

- a gyermekbalesetek megelőzése, 

- a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

- egészségügyi vizsgálatok, szolgáltatások megszervezése,  

- az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezése és a tankönyvrendelés 

lebonyolításának ellenőrzése, 

- a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása, 

statisztikai adatszolgáltatás, 

- a tagintézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének 

bonyolítása, 

- a tagintézmény vagyon-nyilvántartása, leltározás és selejtezés bonyolítása, 

- a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések meghozatala, 

- a munka- és tűzvédelmi előírások betartatása, 

- házipénztár kezelése, 

- iskolai továbbtanulás, pályaválasztás irányítása, 

- felelős az iskolai könyvtár működéséért. 

 

Dönt a tagintézmény működésévek kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörében. 
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3. Tagintézmény vezető-helyettesek 

 

Tagintézményeken tagintézmény vezető helyettesi feladatokat látnak el. Kinevezésükről a 

tagintézmény nevelőtestületeinek véleményének kikérésével az intézményvezető dönt. 

Feladat és hatásköre: 

- támogatják az intézményvezetőt a döntések előkészítésében és elősegítik a végrehajtást, 

- tervezik, szervezik, irányítják, ellenőrzik a pedagógusok munkáját jogszabályok, a belső 

szabályzatok és az intézményvezető utasításai alapján, 

- egy tanévre ellenőrzési tervet készítenek, amely az intézményi munkaterv része,  

- ellenőrzik a tanmeneteket és munkaterveket, 

- szoros munkakapcsolatot tartanak a munkaközösség-vezetőkkel, 

- órarend készítése, 

- helyettesítés, távollétek rögzítése, 

- rendszeresen látogatják a tanítási órákat, 

- havonta ellenőrzik az osztálynaplók vezetését, 

- segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, felügyelik a gyakornoki rendszer 

működését,  

- módszertani segítséget adnak a munkaközösségeknek, 

- megszervezik és ellenőrzik az iskolai ügyeletet, 

- gondoskodnak a pedagógusok teljesítménymutatóinak elkészítéséről, 

- ellenőrzik a házirend szabályainak betartását, az iskola rendjét, tisztaságát, 

- javaslataikkal segítik a tantestületi értekezletek munkáját, 

- ellenőrzik a tanulói nyilvántartásokat, 

- szakszerűen irányítják, ellenőrzik az érettségi, az osztályozó és javítóvizsgákat, 

- Az intézményvezetővel történt megbeszélés után elkészítik a jelentéseket és a statisztikai 

adatszolgáltatásokat, 

- az  intézményvezető szóbeli utasítására képviselik az intézményt, 

- végrehajtják az intézményvezető és a tagintézmény vezető egyéb utasításait. 

 

4. Vezetői testület 

Tagjai: 

- az intézményvezető   

-  intézményvezető helyettesek (2 fő) 

- tagintézmény vezetők (2 fő) 

- tagintézmény vezető-helyettesek (2 fő) 

 

Üléseit Nagytanácsban (teljes létszám) és Kistanácsban (intézményvezető és a tagintézmény 

vezetők) tartja. 

Rendszeres ülést tart: Nagytanácsban kéthavonta,  

Kistanácsban hetente, ill. szükség szerint. 

Rendkívüli ülést tart: 

- ha az intézményvezető összehívja, 

- ha a vezetői testület tagjainak 1/3-ad része kezdeményezi. 

Az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő  szerve, amely a más 

testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az intézményvezető 

által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. Előkészíti a fenntartó elé 

kerülő és az érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre váró feladatokat. Információt közvetít 

a napi működés formájáról. A vezetői értekezletet az intézményvezető vezeti, 

szavazategyenlőség esetén az intézményvezető szavazata dönt. 
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Döntéseit a Nagytanácsban, egyszerű többséggel hozza. Határozatképes 5 fő esetén. 

Vezető testületi értekezleteken meghívottként részt vehetnek szavazati joggal nem rendelkező 

személyek is. 

 

5. Helyettesítés rendje  

 

Az intézményvezetőt  akadályoztatása esetén az adott tagintézmény  vezetői helyettesítik. 

Az intézményvezetőt tartós akadályoztatása esetén  az intézményvezetői feladatok ellátásában 

a székhely általános intézményvezető-helyettese helyettesíti. 

A helyettesítő felelősségi és intézkedési jogköre a működéssel és  a gyermekek biztonságának 

megóvásával kapcsolatos azonnali döntések meghozatalára vonatkozik. 

Az tagintézmény vezetők munkáját  helyettesek segítik, akikkel biztosított a nyitvatartási 

időben a folyamatos vezetői jelenlét.  

 

6.  Gazdasági szervezet felépítése és feladata 

 

Az intézménynek önálló gazdálkodási szerve nincs. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a 

tankerület látja el.     

 

7.Alkalmazottak közösségei 

 

7.1.  Alkalmazotti értekezlet 

 

- Tagjai: az intézményben dolgozó közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók. 

- Vezeti: intézményvezető 

- Rendszeres értekezlet: két alkalommal (évnyitó, évzáró értekezlet). 

- Rendkívüli ülés:  

- ha a intézményvezető összehívja, 

- jogszabály által meghatározott véleménynyilvánítási jog gyakorlásakor. 

- Véleményezési joga van a jogszabályokban meghatározott kérdésekben. 

 

7.2. Intézményi nevelőtestületi értekezlet  

 

Tagjai: az intézményben pedagógus munkakörben, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak. 

Vezeti: intézményvezető 

Rendszeres értekezlet: évente két alkalommal  

Rendkívüli ülés:  

- ha a intézményvezető összehívja 

- jogszabály által meghatározott véleménynyilvánítási, egyetértési jog gyakorlásakor 

- a nevelőtestület egészét érintő szakmai, nevelési ügyek tárgyalásakor 

Döntési jogkör: 

- a pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása; 

- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása; 

- éves munkaterv elfogadása, jóváhagyása; 

- értékelések, beszámolók, elemzések elfogadása; 

- a nevelőtestület képviselőinek kiválasztása; 

- házirend elfogadása; 

- intézményvezető vezetési programjának szakmai véleményezése; 
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- bírósági kereset benyújtása pedagógiai program és SZMSZ jóváhagyásának 

megtagadása esetén. 

Véleménynyilvánítás: 

- az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

- egyes pedagógusok külön megbízása ügyében. 

 

7.3. Tagintézmény nevelőtestületi értekezlet 

 

Tagjai: a telephelyeken pedagógus munkakörben, és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű dolgozók közössége. 

Vezeti: tagintézmény vezető. 

A tagintézmények nevelőtestületei munkarendjükben rögzített módon külön értekezleteket 

tarthatnak, melyet a tagintézmény vezetők hívnak össze, és vezetnek le. 

Véleményt nyilvánítanak a tagintézmény vezető (helyettesek) megbízása ügyében, valamint a 

tantárgyfelosztásról. 

Munkatervek, beszámolók PP, SZMSZ, házirend véleményezése, elfogadása. 

Rendszeres értekezlet: a telephelyi munkatervben szabályozottak szerint. 

Rendkívüli ülés:  

- ha az intézményvezető, tagintézmény-vezető vezető összehívja, 

- rendkívüli nevelési ügyek megvitatása esetén. 

Döntési jogkör: 

- operatív feladatok előkészítése, megszervezése, 

 döntenek a képviseletükben eljáró közalkalmazotti tanácsi tagok megválasztásakor, 

 tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

 tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása. 

 

7.4.  Az iskola dolgozói 

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

fenntartó által engedélyezett létszámban az tankerület vezetője alkalmazza. Az iskola dolgozói 

munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 

 

7.5. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

 

Intézményünkben pedagógiai asszisztensek működnek. Létszámukat a NKT. alapján a 

fenntartó határozza meg. 

 

7.6. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

- ügyviteli alkalmazott (iskolatitkár)  

- oktatástechnikus (laboráns)  

- Rendszergazda 

 

Technikai dolgozók: 

- Műszaki, gondnoklási, takarítási, karbantartási feladatok  

Létszámukat a NKT. Alapján a fenntartó határozza meg. 

 

 

7.7. Szakmai munkaközösségek 

Meghatározott feladatok ellátására éves munkaterv alapján dolgozó szakmai munkaközösségek 

szerveződnek. 
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A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-, oktatási 

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

A szakmai munkaközösség tagjai munkaközösség-vezetőt választanak, a munkaközösség 

tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására. A munkaközösségek vezetői az 

éves munkaterv alapján beszámolnak tevékenységükről. Rendszeres kapcsolatot tartanak 

egymással, az intézményegység vezetők kérésének megfelelően adott kérdésekben 

egyeztetnek, állást foglalnak, ha szükséges közösen dolgoznak ki dokumentumokat. 

A nevelőtestület feladat-átruházása alapján a szakmai munkaközösségek az alábbi 

tevékenységeket folytatják: 

- javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, 

- fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, 

- végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, 

lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, 

- kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

tudásszintjét, 

- javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló pénzeszközök szakmai területeken 

történő felhasználására, 

- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

- Az iskolában működő munkaközösségek: 

- anyanyelvi munkaközösség, 

- matematikai munkaközösség, 

- társadalomtudományi munkaközösség, 

- természettudományi munkaközösség, 

- idegen nyelvi munkaközösség, 

- művészeti munkaközösség, 

- testnevelés és sport munkaközösség, 

- alsó tagozatos munkaközösségek (székhelyen és tagintézményenként 1-1). 

Referencia-intézményi munkacsoport – a TÁMOP-3.1.7 pályázat kapcsán létrehozott 

munkacsoport tevékenységét az általuk összeállított és az intézményvezető által jóváhagyott 

munkaterv alapján végzik. 

 

7.8. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására (pályázat stb.) a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezető döntése alapján.  

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell 

a nevelőtestületeket. Az alkalmi munkacsoportok tagjait a nevelőtestület véleményének kikérése 

után az intézményvezető bízza meg. 

 

8. Gyermekek, tanulók közösségei 

- Osztályközösségek: 

- Alsó, felső tagozat 

- Székhely és  tagintézményi tanuló közösség 

- Intézményi szintű gyermek és tanulóközösség 

- A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdések esetében egy feladat ellátási hely tagozat 

(alsó, felső) közösségét határozzuk meg. 

 

 

 

8.1. Diákönkormányzat 
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A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskola szintjén megszervezett 

diákönkormányzat látja el.  

A diákönkormányzat jogosítványait a diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. 

Javaslattétel, véleményezés előtt azonban a diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki 

kell kérnie.  

A diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.  

A diákönkormányzat tevékenységét saját maga szervezheti tagintézményenként, az egységes 

szervezeti és működési szabályzata szerint. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt tagintézményenként a diákönkormányzat 

vezetőségének javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével, az intézményvezető bízza 

meg. 

Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést tagintézményenként 

és intézményi szinten is, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az 

iskolai munkatervről.  

Az intézményi diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető, a tagintézmény szintű 

diákközgyűlés összehívásáért a tagintézmény vezetője a felelős.  

A diákközgyűlés 1 év időtartamra a tanulók javaslatai alapján 3-3 fő diákképviselőt választ 

tagintézményenként az intézmény diákönkormányzatába.  

 

9. Szülői szervezetek (közösségek) 

 

A székhely és a tagintézmény szülői munkaközössége osztályonként két szülő 

megválasztásával alakul, mely testület, háromtagú vezetőséget választ. Évente három 

alkalommal ülésezik. Indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze. 

A székhelyen és a tagintézményen alakult szervezetek választott vezetősége alkotja az 

intézményi szintű szülői munkaközösséget. A 9 főből álló testület háromtagú vezetőséget 

választ.  

A szülői munkaközösség az alábbi jogkörökkel rendelkezik: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 megválasztják a szülők képviselőit az iskolaszékbe, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

 képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, 

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

SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben, 

 a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

intézmény vezetőjétől. 

Az intézményi szintű szülői munkaközösség részére az intézményvezető tanévenként legalább 

egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok, a csoportok szülői 

munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. A szülői munkaközösség 

kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok 

érvényesülését, a pedagógia munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a 

nevelőtestületet és a fenntartót.  



 

19 

 

 

V. Az intézményen belüli és a tagintézmények közti együttműködés, a 

vezetőkkel való kapcsolattartás rendje 

 

1. Az együttműködés elvei 

 

Az intézmény részeit alkotó tagintézmények a jogszabályban meghatározott feladataikat 

egymással együttműködve, tevékenységüket összehangoltan látják el. Az egységek 

munkájának összehangolását a Vezetői Tanács segíti.  

Az intézményvezető, a tagintézmények vezetői (és helyetteseik)  kapcsolattartása folyamatos, 

a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. 

A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, amelyről írásban emlékeztető 

feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető általános munkaidőn 

belül bármikor összehívhat. 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott 

közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak 

különböző formái vannak, amelyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a 

legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, 

intézményi gyűlések. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, 

amelyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokkal kapcsolatban a döntési, egyetértési 

és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, 

nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt 

jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 

alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

Az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében a következő intézkedéseket 

kell megtenni: A gyermekek iskolába történő belépését a tanítókkal egyeztetett kölcsönös 

látogatások, hospitálások, megbeszélések előzik meg. A nagycsoportosok tavasszal látogatást 

tesznek az első osztályosoknál. Az óvodapedagógusok az iskolában meglátogatják volt 

óvodásaikat, érdeklődnek előmenetelükről. Az óvoda bemutató foglalkozásokat tart a 

tanítóknak, az iskola bemutató foglalkozásokat, nyílt napokat szervez az 

óvodapedagógusoknak, a jövendő elsős tanulók szüleinek és a gyermekeknek. Az óvodások 

részt vehetnek az alsó tagozatos gyermekek műsorain (mesejáték, dramatizálás, néptánc, 

bábelőadás). Az iskola közös programokon mutatkozik be a jövendő elsősöknek (közös 

versenyek, játékos vetélkedők). 
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2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 

 

Kommunikációs tábla 
Kommunikáció   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Az intézményvezető és az alkalmazotti közösség közötti kapcsolattartás formái és rendje 

- Formája: alkalmazotti értekezlet 

 

2.2 Az intézményvezető közvetlen irányítása, felügyelete és ellenőrzése alatt a 

tagintézmények  vezetői (helyettesei) dolgoznak.  

- Formája: 

- vezető testületi ülés, 

- beszámoltatás, ellenőrzés. 

 

2.3 Az intézményvezető és a tagintézmények  vezető-helyetteseinek kapcsolattartása 

Formája: 

- vezető testületi ülés, 

- nevelőtestületi értekezlet. 

 

2.4 Tagintézmény (tagintézmény) vezetők és a nevelőtestületeik kapcsolata 

Formája: 

- munkaértekezletek, 

- beszámoltatás, ellenőrzés. 

 

2.5 Intézményvezető és a szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 

Formája: 

- intézményi szintű nevelőtestületi értekezlet, 

- munkaértekezletek, 

- beszámoltatás, ellenőrzés. 

Eötvös  

Intézményvezető-helyettes 

tagintézmény vezetője és 
helyettese 

Székhely (Zrínyi) 

Intézményvezető 

és helyettese 

Petőfi  

Tagintézmény vezetője és 

helyettese 



 

21 

 

  

2.6 A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezető, ill.  

tagintézmény  vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje 

Formája: 

- diákközgyűlés, 

- beszámoltatás. 

 

2.7 Az intézményvezetés és a nevelőtestület 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

- A kapcsolattartás fórumai: 

- az intézményvezetés ülései,  

- különböző értekezletek,  

- megbeszélések. 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

- az intézményvezetés az aktuális feladatokról a tanári szobákban elhelyezett 

hirdetőtáblán, 

- valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

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

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az 

intézményvezetéssel és az iskolaszékkel.   

 

2.8 Az intézményvezetés és iskolai szülői szervezet  közötti kapcsolattartás formája 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról  

az intézményvezető:  

 a szülői munkaközösség választmányi ülésén, 

 intézményi hirdetőtáblán keresztül,  

 az intézmény honlapján, 

 alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül,  

az osztályfőnök: 

- az osztály szülői értekezleten 

- tájékoztatják a szülőket.  

 

2.9 A nevelők és a tanulók kapcsolattartási formája 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

az intézményvezető  

 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen 

(évente legalább 1 alkalommal), 

 hirdetőtáblán keresztül,  

az osztályfőnökök 

- az osztályfőnöki órákon,  

a pedagógusok 

- a tanórákon 

- tájékoztatják a tanulókat.  

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az intézmény vezetésével, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel . 
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2.10  A nevelők és a szülők kapcsolattartási formája 

- A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az 

osztálytanítóknak és szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell.  

- A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:  

- Családlátogatások 

- Szülői értekezletek  

- Fogadó órák  

- Nyílt napok  

- Írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben 

- A szülői értekezletek és a fogadóórák idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.  

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

választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetésével, nevelőtestületével 

vagy az iskolaszékkel.   

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

szabályzatáról és házirendjéről az intézményvezetőjétől, valamint az illetékes  vezetőtől, 

vezető-helyettestől iskolai munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást.  

 

2.11  Az intézményi sportegyesület és az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és 

rendje 

Az intézményben diáksport egyesület (Eötvös DSE) működik, mely évenként kötött 

megállapodási szerződés alapján együttműködik a mindennapos testmozgás, versenyeztetés, 

szabadidős programok és iskolai táborok szervezésében. 

A sportiskolai képzéshez együttműködési megállapodásokat kötünk a városi 

sportegyesületekkel. 

 

3. Az intézmény külső kapcsolattartásának rendje 

 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézményvezetőnek állandó 

munkakapcsolatban kell állnia: 

 az intézmény fenntartójával: Tatabányai Tankerületi Központtal és az esztergomi  

tankerületi irodával 

 a területileg illetékes polgármesteri hivatallal és képviselőjével: 

 Dorog Város Polgármesteri Hivatala Közoktatási osztályvezetője 2510, Dorog, Bécsi út 

71.  

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az intézményt támogató alapítványok kuratóriumaival 

 Dorog város óvodáival 

 A város meghatározó közművelődési intézményeivel és a média helyi képviselőivel  

 József Attila Művelődési ház,. Dorog, Otthon tér 1. 

 Dorogi Városmarketing Iroda 

 Különböző társadalmi szervezetekkel és egyesületekkel 

- Civil szervezetek, különösen Dorog Város Barátainak Egyesülete, Nap-Út Nap 

Alapítvány, Dorogi Vállalkozók egyesülete 

- Dorogi Sportegyesületek - különösen a Dorogi Egyetértés Sport Egyesület, Dorogi 

Nehézatlétikai Klub, Dorogi FC, Új Hullám Úszó-és Vizilabda Egyesület -, valamint a 

Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány, Dorog Város Egyesített Sportintézménye 

- Támogatói alapítványok: Dorogi Kulturális-, Dorogi Szénmedence Kultúrájáért-, 
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valamint az Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány 

- Szakértői bizottságok 

- Nemzetiségi önkormányzatok 

 Az intézményt anyagilag támogató termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős.  

 

A gyermekek/tanulók egészségi állapotának megóvásáért az intézmény  intézményvezetője, és 

a intézmények vezetői rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a gyermekorvosokkal, védőnőkkel 

és fogászati szakrendelők illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a 

tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját a szervezeti és 

működési szabályzat további pontjai szabályozzák. 

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

eredményesebb ellátása érdekében a feladat ellátási helyek gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei 

rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Gyermekjóléti Szolgálat illetékes szakembereivel. 

Feladatellátását a 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet 6.§-ának 5. bekezdése alapján végzi.  

A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető a felelős. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok éves prognosztizálását, a 

jelzőrendszert és kapcsolattartást a Pedagógiai Programban foglalt éves eljárási rend alapján 

végezzük. 

 

Az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet, vagy gyermek mozgalom nem működhet. 

 

VI. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás 

 

1. A szülői szervezetek az intézményben 

 

A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük 

teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 

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

szülői szervezetei a szülők köréből képviselőt választ. Az osztályok szülői közösségeivel az 

osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. 

Az iskola szülői szervezetébe az osztályok szülői közösségei képviselőt delegálnak. Az iskolai 

szülői szervezettel az intézmény vezetője tart kapcsolatot, biztosítja a magasabb 

jogszabályokban előírt jogosítványaik gyakorlását. 

A nevelőtestületi értekezleteken a szülői szervezet elnöke részt vehet.  

 

2. A szülői szervezet részére biztosított jogok 

 

Dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról. 

Tájékoztatást kérhet a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben. 

Javaslatot tehet az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításával kapcsolatban. 

 

3. Az iskolai szülői közösséggel való kapcsolattartás 

 

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök 

közvetlen kapcsolatot tart. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, 

javaslatait a szülői szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény 
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vezetőségéhez. 

A szülői szervezet osztályképviselőit a (tag)intézményvezető a munkatervben rögzített 

időpontban, tanévenként legalább egyszer hívja össze, és tájékoztatást ad az intézmény 

munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. 

 

3.1 A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény – a törvénynek megfelelően – a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli 

tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos 

tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.  

 

3.2. A szülői értekezletek rendje 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként három, a munkatervben 

rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi 

szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az 

osztályban, csoportban oktató nevelőket, új pedagógusokat is. 

A három szülői értekezlet közül az egyiken az osztály életkori sajátságainak megfelelő 

pedagógiai, pszichológiai témával is foglalkozik az osztályfőnök. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a tagintézmény vezető (és 

helyetteseik) az osztályfőnök, a szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő 

problémák megoldására. 

 

3.3. A szülői fogadóórák rendje 

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a 

szülők számára. 

Az intézmény a tanév során a munkatervben rögzített módon szülői fogadóórát tart. A 

tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az 

intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne 

gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett 

pedagógussal. 

 

3.4. A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 

A általános iskola a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott 

tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Havonta tájékoztatja a szülőt gyermeke magatartásáról, 

szorgalmáról, félévkor a félévi bizonyítvány dokumentálja a tanuló előmenetelét, amelyben az 

érdemjegyek bejegyzése számmal történik. 

Az intézmény továbbá tájékoztatja a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a 

szükséges aktuális információkról is.  

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelést, érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is feltüntetni, azt 

dátummal, kézjeggyel ellátni. A szóbeli feleletet aznap, az írásos számonkérés eredményét a 

feladat kiosztása napján kell beírni. 

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek 

azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetből a hiányzó érdemjegyeket.  

 

4. Az intézményi tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje 

Az intézményi tanács megalakulására, működésére, jogállására, feladataira a vonatkozó 

rendelkezések alkalmazandók. 

 

4.1. Az intézményi tanács és jogai 

Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére az intézmény működésében érdekelt 
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szervezetek együttműködésének előmozdítására intézményi tanács működhet. 

Az intézményi tanács maga állapítja meg működésének rendjét, munkaprogramját, 

megválasztja tisztségviselőit. 

Az intézményi tanácsot az elnök képviseli. 

Az intézményi tanács véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik: 

- az intézmény egész működésével kapcsolatban, 

- a vezető személye és az intézmény irányítása vonatkozásában. 

- Az intézményi tanács véleményezési jogot gyakorol: 

- a szervezeti és működési szabályzat, 

- a pedagógiai program, 

- a házirend  

- elfogadásakor. 

 

4.2 A kapcsolattartás rendje 

Az intézményvezető és az intézményi tanács elnöke az együttműködés tartalmát és formáját 

tanévenként az intézményi munkaterv és az intézményi tanács munkaprogramjának 

egyeztetésével állapítják meg. A kapcsolattartás a feladatellátás függvényében folyamatos. 

Az intézmény az intézményi tanács működését támogatja a feladatok ellátásához szükséges 

helyiségek és berendezések – előzetes egyeztetés után való – rendelkezésre bocsátásával. 

Az intézményvezető vagy megbízottja szükség szerint, de tanévenként legalább egy 

alkalommal tájékoztatja az intézményi tanácsot az intézmény működéséről.. 

 

 

VII. Reklámtevékenység 

 

Az intézményben reklámtevékenység alapvetően nem engedélyezhető, kivéve, ha a reklám az 

alábbiakban felsorolt célokat szolgálja. 

A nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazottak szellemében kizárólag olyan reklám 

engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív értékeket közvetít, ezen belül a 

gyermekek, tanulók személyiségének fejlődésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási, 

művelődési célt szolgál: 

- a pedagógusok által közvetíteni kívánt társadalmi-erkölcsi értékrendet erősíti, 

- a környezettudatos magatartási formák hatékonyságát elősegíti, 

- az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést 

szolgálja, a sportolási lehetőségeket bővíti, 

- a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál (például a közművelődési, közgyűjteményi 

intézmények, állat- és növénykert programjainak, műsorfüzeteinek terjesztése). 

A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység 

engedélyezhető, amely jogszabályba nem ütközik. Az országos és helyi választások alkalmával 

– a választási törvénynek megfelelően – az intézmény területén az eseményre vonatkozó 

tájékoztatók kifüggeszthetők. 

Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető. 

Az intézmény épületének külső falain a különféle cégek reklámjainak elhelyezéséhez 

önkormányzati engedély szükséges. 

Minden konkrét megkeresés esetén az intézményvezető személyesen tárgyal, és köt szerződést. 

Szerződéskötés előtt az önkormányzat illetékesének előzetes engedélyét be kell szerezni. 

Az intézménye területén belül reklám, tájékoztató elhelyezését – amennyiben az a társadalmi, 

közéleti tevékenységgel függ össze, és így az intézmény használóinak körét érinti, érintheti – a 

tagintézmény vezető személyesen engedélyezi. Egyéb esetben – a tartalomtól függően – a 
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reklámozást az illetékes feladat ellátási hely vezető engedélyezi. 

 

 

VIII. A székhely és a tagintézmények működés rendje 

 

1. Az intézményben alkalmazottak köre 

 
Közalkalmazottak munkarendje: 

 Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét – a hatályos 

jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri 

leírásait tagintézményenként a tagintézmény vezető készíti el. Minden közalkalmazottnak és 

tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. 

Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott munkatársa tartja. 

 

Pedagógusok munkarendje: 

 A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási 

intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (a törvény szerint 40 óra) kötelező 

órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a 

szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből 

áll. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a 

pedagógusok egyenletes terhelése. 

 

A vezetők intézményben való tartózkodása 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodnia. Ezért 

a tagintézmény  vezetője, a vezető helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető 

feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén a szervezeti és működési szabályzatban 

rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet tagintézmény vezetője 

állapítja meg, az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélését a 

tagintézmény vezetője engedélyezi. 

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli 

ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyelet kezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának 

ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban való lemaradás 

elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén lehetőség szerint szakszerűen kell 

helyettesíteni. 

A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobáiban kell tartani. A 

rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt 

negyed órával jelezni kell az intézményvezető helyettesének. 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – tanítási (foglalkozási) órák 

megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést a tagintézmény vezetője adja, a 

vezető helyettes és a szakmaimunkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A 

megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai 

felkészültségét is. 

A nem pedagógus munkakörűek munkarendje: Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak 

munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét a tagintézmény vezetője állapítja meg, az 

intézményvezető jóváhagyásával. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi 

munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes 
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ellátását. Az alkalmazottaknak távolmaradásukról értesíteniük kell közvetlen felettesüket. 

 

 

2. Az intézmény működési rendje 

 

2.1. Nyitva tartás 

 

Petőfi feladat ellátási hely 

- Szorgalmi időben:  7.00-19.00 

- Tanítási szünetekben: 7.00-14.00 

- Tanulók benntartózkodási ideje: 7.30-17.00-ig., a házirendben szabályozott módon.  

 

Eötvös és Zrínyi feladat ellátási hely 

- Szorgalmi időben:  7.00-20.00 

- Tanítási szünetekben: 7.00-14.00 

- Tanulók benntartózkodási ideje: 7.30-17.00-ig., a házirendben szabályozott módon.  

- Az ettől eltérő, eseti nyitva tartásra és benntartózkodásra az intézmény vezetője adhat 

engedélyt. 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra és délután 16.00 óra 

(illetve 17.00) között a vezetőnek vagy a helyettesítési rendben meghatározott személynek az 

iskolában kell tartózkodnia.  

A tantermek zsúfoltsága csökkentése érdekében egy-egy osztály órája az érintett osztály összes 

tanulójának és szüleiknek beleegyezése esetén 7 óra 15 perckor is megkezdhető. Ez esetben 

7.30 óráig az intézményben az ügyeletesi feladatokat az órát tartó kolléga látja el. 

A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell írásban meghatározni.  

Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az 

esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell esetenként írásban 

megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.  

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00 és 16.00 óra között kell megszervezni. 

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szüneteket a házirend szabályozza. 

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

órarendjéhez igazodva kezdődik és legfeljebb 17.00 óráig tart. 

A tanulók az óraközi szünetekben – jó idő esetén - az udvaron tartózkodnak. A levonulás után a 

tantermek ajtóit a nevelők zárják. Rossz idő esetén a tanulók a termekben és a folyosókon 

tartózkodhatnak. 

Az iskolában reggel 07.30-tól a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

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

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

betartását ellenőrizni, biztosítani. 

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

(távolléte esetén a int.vezetője, helyettese), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével 

hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására 

csak az int.vezetője (helyettese) adhat engedélyt. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat általában 12 órától 17 óráig kell megszervezni. Ettől eltérni csak 

az intézményvezető külön engedélyével lehet.  

 

2.2. Belépés és benntartózkodás rendje: 

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

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézményvezetőtől engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet 
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esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését – ha van - a portaszolgálat, 

illetve az ügyeletes nevelő vagy az arra kijelölt technikai dolgozó ellenőrzi. 

 

A tanulókat kísérő szülők érkezéskor a bejárati kapuig – rossz idő esetén – az ajtóig kísérhetik. A 

tanulók távozásakor a szülők a bejárati ajtó előtt, rossz idő esetén az alsó folyosón várakozhatnak. 

Ügyintézésre érkezőket a tanári ügyviteli helyiségében, ügyfélfogadási időben az iskolatitkár 

fogadja. 

Az órákat, foglalkozásokat megzavarni nem szabad. Sürgős vagy rendkívüli esetben a 

tanáriban lévő pedagógus értesíti az érintett nevelőt, diákot. 

 

 

Az iskola helyiségeit – elsősorban a kötelező tanórai foglalkozások idején túli időszakban – külső 

igénylőknek az iskola vezetőjével kötött külön írásbeli megállapodás alapján át lehet engedni, ha 

ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső 

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

tartózkodhatnak. 

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

8 óra és 15 óra között. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, 

a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell 

megszervezni. 

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

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

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni az int.vezetők 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

2.3. Az Eötvös külön szabályai   

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek - szülők, hivatalos ügyintézés céljából 

érkező személyek, rendezvényekre látogató vendégek – belépését, benntartózkodását az 

alábbiak szerint szabályozzuk: 

- Az intézménybe belépő személyek kilétéről, érkezésének céljáról a folyamatos 

műszakban dolgozó portásoknak tájékozódniuk kell. 

- Ügyintézés céljából érkezők esetében – akik az int.vezetőit, az iskolatitkárt keresik - a 

portás telefonon bejelenti az érkező személyt, akit üzenetnek megfelelően útbaigazít. 

Várakozás esetén a porta melletti székeken kell helyet foglalniuk. 

- Az iskolát, mint referencia-intézményt látogató pedagógusok fogadásánál a portás 

értesíti az illetékes munkacsoport tagját. A programhoz kapcsolódó foglalkozások a 

kijelölt tantermekben zajlanak. 

- A nevelőket bármely okból kereső személyek a tanítási óra alatt nem tartózkodhatnak az 

épületben. Szünetekben illetve lyukas órában, az aulában az erre a célra kialakított 

székeknél foglalnak helyet. Várakozni a porta mellett lehet. 
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- A tanítás végén illetve a napközi foglalkozások befejeztével a szülők a portán várják 

gyermeküket. Az órákat, foglalkozásokat megzavarni nem szabad. Sürgős vagy 

rendkívüli esetben a portás értesíti az érintett nevelőt. 

- Fogadóórákon, szülői értekezleten értelemszerűen szabad mozgása van a szülőknek az 

egész épületen belül. 

- Az aulában megrendezett kiállítások látogatása a megadott időpontokban szabadon 

történhet. 

- Rendezvények (esküvők, bálok) alkalmával csak az alsó szint használható. A feljárókat 

le kell zárni! 

- Termek bérbeadásakor a portás feladata annak nyomon követése, hogy a bérlők csak a 

szóban forgó helyiségeket látogathatják. 

- Diákoknak szervezett rendezvényeken – farsangi bálok, diák-önkormányzati napok, 

korcsolyázás, stb. – a program szervezéséért felelős nevelők határozzák meg a beléptetés 

rendjét. 

 

2.4. Csengetési rend 

- A Zrínyi és az Eötvös csengetési rendje 

- 1. óra:  8.00-8.45 

- 2.óra: 9.00-9.45 

- 3.óra:  10.00-10.45 

- 4. óra: 11.00-11.45 

- 5. óra: 11.55-12.40 

- 6. óra: 12.45-13.30 

- 7. óra: 13.35-14.20 

- 8. óra: 14.25-15.10 

- 9. óra: 15.15-16.00 

 

- A Petőfi csengetési rendje: 

- 1. óra:  8.00-8.45 

- 2.óra: 9.00-9.45 

- 3.óra:  10.00-10.45 

- 4. óra: 10.55-11.40 

- 5. óra: 11.50-12.35 

- 6. óra: 12.45-13.30 

- 7. óra: 13.35-14.20 

- 8. óra: 14.25-15.10 

- 9. óra: 15.15-16.00 

 

 

Rövidített órák esetén: 

- 1. óra:  8.00-8.30 

- 2.óra: 8.40-9.10 

- 3.óra:  9.20-9.50 

- 4. óra: 10.00-10.30 

- 5. óra: 10.40-11.10 

- 6. óra: 11.20-11.50 

- 7. óra: 12.00-12.30 

- 8. óra: 12.40-13.10 

- 9. óra: 13.20-13.50 
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3. A tanórán kívüli foglalkozások 

 

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

rendszeres foglalkozások működnek:  

- Napközi otthon  

- Tanulószoba  

- egyéb tanórán kívüli foglalkozások:   

- Szakkörök  

- Énekkar 

- Diáksportkör, DSE 

- Felzárkóztató foglalkoztatások 

- Tehetségfejlesztő foglalkoztatások  

- Továbbtanulásra előkészítő foglalkozások  

- Erdei iskola 

- Sport-és tanulmányi versenyek 

3.1. A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok 

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik.  A napközi otthonba tanévenként 

előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt 

esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 

A napközi otthonba minden jelentkező alsó tagozatos tanulót fel kell venni. 

Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt 

létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók:  

 akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre szorulnak, 

 HHH, illetve sajátos nevelési igényűek, 

 akik állami gondozottak, 

 akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők közössége állapítja meg a szervezeti 

és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók házirendjében rögzíti. A 

napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend részét képezi. 

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

történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

eltávozásra az intézményvezető vagy a int.vezetője adhat engedélyt. 

- Az iskola a napközis, illetve a menzát igénylő tanulók részére jogszabályban 

meghatározott térítés ellenében étkezést biztosít. A befizetési napokat az iskola a 

szokásos módon teszi közzé. 

- A különböző szociális kedvezményeket jogszabályban meghatározott módon biztosítjuk. 

- Étkezést – hiányzás esetén – reggel 9 óráig az iskolatitkárnál lehet lemondani. E 

lemondás a következő naptól érvényesíthető.  

 

3.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok:  

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató 

foglalkozások kivételével - önkéntes.  

 A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy 

tanévre szól.  
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 A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelöli ki. Részvételük a felzárkóztató 

foglalkozásokon kötelező.  

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

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

tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.  

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

lehetőségek szerint figyelembe kell venni.  

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg, akik 

munkájukat a munkaköri leírások alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet 

az is, aki nem az iskola pedagógusa.  

 Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a kijelölt munka elősegítése 

érdekében évente egy alkalommal május - júniusban osztályaik számára 

osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli 

napok számát az iskola éves munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett 

helyét, idejét az osztályfőnököknek az osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük.  

 Az iskola nevelői, szülői, az intézményvezető vagy helyettesei előzetes engedélyével a 

tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.  

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

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a 

résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a 

felelősek.  

 A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályairól ezen SZMSZ rendelkezik. 

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az 

iskola a foglalkoztatásokhoz tantermet biztosít az intézmény óra rendjéhez igazodva. A 

tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 

3.3. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

  

 Az iskola a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett kiegészíti a 

diáksportkörök működésének támogatásával. 

 A testnevelő tanárok szervezik a diáksportköri tevékenységet. Fő feladat: a gyerek 

komfortérzetének biztosítása, a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás 

megszerettetése, a jó szokások, az egészséges életvitel kialakítása, testi képességek, 

edzettség fejlesztése. 

 A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör és tömegsport keretében kell 

megszervezni. Ezen foglalkozásokon az iskola minden tanulója jogosult részt venni a 

jelentkezését követően. 

 A tömegsport foglakozásokon az iskola biztosítja, hogy a tanulók testnevelő tanár 

felügyelete mellett a tanítási napokon az éves munkaterv szerinti beosztás alapján 

igénybe tudják venni a tornatermeket és a sportudvarokat. 
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 A SZMSZ elfogadásakor és módosításakor a mindennapi testedzés formái továbbá az 

iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

kérdésében a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 

 

 

 

4. A felnőttoktatás formái 

 

Az intézményben felnőttképzés nem folyik. 

 

 

IX. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 

 

A munkatervekben meghatározott módon.  

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

hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

A nemzeti ünnepek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti 

identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai 

közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a 

fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

 

Nemzeti ünnepek:  

A nevelőtestület döntése alapján feladat ellátási hely szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti 

ünnepek előtt: 

- október 23. 

- március 15. 

A nevelőtestület döntése alapján az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések az 

alábbiak: 

- október 6. 

- aktuális nemzeti évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezések, 

- nemzeti emléknapok: a kommunizmus áldozatainak emléknapja, a holokauszt 

áldozatainak emléknapja, a nemzeti összetartozás napja 

 

 Az intézmény hagyományos rendezvényei: 

- az iskolai feladat ellátási helyek névadó személyével kapcsolatos rendezvények,  

- tanulmányi versenyek és vetélkedők, 

- ünnepélyes tanévnyitó, 

- karácsonyfa-avatás, 

- madarak, fák napja, 

- Költészet napja, 

- Föld Napja, 

- Kihívás napja, 

- ballagás, 

- ünnepélyes tanévzáró, 

- az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei (pl. halloween-party, karácsonyi 

koncert, farsang, évzáró bankett), 

- hagyományos nyári táborok (például sporttábor), 
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- nyelvi táborok, 

- sítábor. 

 

A hagyományápolás további formái: 

- Az intézmény anyagi lehetőségének függvényében a kerek évfordulókon évkönyvet ad 

ki saját működéséről, a pedagógusokról és a tanulókról, valamint a kiemelkedő 

eseményekről. Az évkönyv anyagának szerkesztésében az iskola pedagógusai és tanulói 

egyaránt részt vesznek. 

 

 

 

X. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

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

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

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

működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 az intézményvezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről, 

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

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 intézményvezető, 

 tagintézmény vezetők, 

 tagintézmény vezető helyettesek, 

 munkaközösség-vezetők. 

A vezetők – az általuk szükségesnek tartott esetben – jogosultak az iskola pedagógusai közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 

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

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 a tanár-diák kapcsolat, a hallgató-szakvezető kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben 

tartása, 

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon, 

 az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

 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 tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. 
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Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók és/vagy területek kijelölését az iskolai munkaterv részét képező 

belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a 

felelős. 

 

 

 

XI. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

A Nkt. 58. §-a, valamint a 20/2012. EMMI rendelet 53-60. §-a alapján a tanulóval szemben 

lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai az alábbiak: 

 

- A fegyelmi eljárást a kötelességszegés a tudomására jutásától számított 15 munkanapon 

belül a int.vezető indítja meg. Ennek szándékáról szóban tájékoztatja a tanulót és a 

szülőt. 

- Az intézményvezető összehívja az erre a célra létrehozott fegyelmi bizottságot, amely 

lefolytatja a fegyelmi eljárást. A fegyelmi bizottság előzetes értekezletet tart, amelyen 

részletesen tájékozódik a kötelességszegés jellegéről, súlyosságáról, harminc napon 

belül kitűzi a fegyelmi tárgyalás időpontját, valamint meghatározza azokat a feladatokat, 

amelyeket a fegyelmi tárgyalás előtt el kell végeznie, pl. a bizonyításhoz szükséges 

dokumentumok, eszközök összegyűjtése, tanúk meghívása fegyelmi tárgyalásra stb. 

- A fegyelmi bizottság elnöke a kötelességszegés és a fegyelmi tárgyalás időpontjának és 

helyének megjelölésével a tárgyalás kitűzött időpontja előtt legalább nyolc nappal 

írásban értesíti a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárás megindításáról. 

- A fegyelmi tárgyalást a bizottság elnöke vezeti. A tárgyaláson a bizottság tagjai, a 

jegyzőkönyvvezető, a tanuló, a szülő és/vagy képviselője lehetnek jelen, valamint a 

meghívott tanúk a meghallgatásuk idejére. 

- Az elnök a tárgyalás megkezdésekor a tanulóval, a szülővel és/vagy a képviselőjével 

ismerteti a jogait, a lehetséges fegyelmi büntetéseket, a tanuló terhére rótt 

kötelességszegést, bemutatja a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

- A tárgyalás lefolytatása során mindkét fél kifejtheti az álláspontját, kérdéseket tehet fel 

a tanúknak, bizonyítékokat mutathat be. A bizonyítási eljárás befejezése után a bizottság 

zárt körben meghozza a döntését, amelyet alakszerű határozatba foglal. A határozatot a 

tárgyalás befejezésekor szóban ismertetni kell. Indokolt esetben a szóbeli kihirdetést az 

elnök legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

- Amennyiben a fegyelmi tárgyaláson a tanuló, a szülő nem jelenik meg, új időpontot kell 

kitűzni, amelyre ismételten meg kell hívni az érintetteket. Amennyiben a tanuló, a szülő 

az ismételt meghívás ellenére sem jelenik meg, a fegyelmi tárgyalás a távollétükben is 

lefolytatható. Erről a tanulót, a szülőt tájékoztatni kell. 

- A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról készült jegyzőkönyvet és a fegyelmi 

határozatot a fegyelmi bizottság elnöke és a bizottság egy, a tárgyaláson végig jelen lévő 

pedagógus tagja írja alá, és azt a tárgyalást követő hét munkanapon belül meg kell 

küldeni az ügyben érintett feleknek, illetve a keletkezett dokumentumokkal együtt át kell 

adni az irattár részére. 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

- A fegyelmi eljárást a 20/2012. EMMI rendelet 53. §-a alapján egyeztető eljárás előzheti 

meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 
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értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 

közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás 

célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása 

a sérelem orvoslása érdekében. 

- A tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőző szóbeli megbeszélés 

során tájékoztatja a kötelességszegő tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást megelőző 

egyeztető eljárás lehetőségéről, majd a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben 

is felhívja erre a figyelmet. A tanuló, a szülő az értesítés kézhezvételét követő öt tanítási 

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

a kötelességszegő tanuló, szülő élni kíván ezzel a lehetőséggel, a int.vezető szóban és 

írásban is tájékoztatja erről a sértett felet, és kéri, hogy öt tanítási napon belül 

nyilatkozzon, igénybe kívánja-e venni az egyeztető eljárást. 

- Amennyiben mindkét fél kéri az egyeztető eljárást, a int.vezető, vagy az általa megbízott 

személy a nyilatkozatok beérkezését követő 7 munkanapon belül kijelöli az egyeztető 

tárgyalás időpontját, és erről azonnal (elektronikus levél vagy telefon útján) értesíti az 

érintett feleket, egyébként pedig átadja az ügyet a fegyelmi bizottságnak a fegyelmi 

eljárás lefolytatása érdekében. 

- Az egyeztető eljárást a int.vezető vagy az általa megbízott, az ügyben nem érintett 

pedagógus folytatja le. Nem jelölhető ki erre a feladatra olyan személy, aki ellen a 

kötelességszegő vagy a sértett fél kifogást emel. Ha a sértett fél pedagógus, az eljárást 

az intézményvezető vezeti. 

- Az eljárást vezető segíti a feleket az álláspontok közelítésében, a megállapodás 

létrehozásában, annak írásba foglalásában, és arra kell törekednie, hogy az eljárás tizenöt 

napon belül egyezséggel záruljon. Ha szükségesnek látja, külön-külön is tárgyal az 

érintettekkel. Az eljárásról csak akkor kell jegyzőkönyvet vezetni, ha azt bármely érintett 

fél kéri. 

- Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető 

eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél 

kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem 

orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a 

felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén 

a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető 

eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

- Amennyiben a megállapodást ez érintettek nem tartják be, a fegyelmi eljárást le kell 

folytatni. 

- A tanuló harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza. Erről a tanulót és a szülőt 

értesíteni kell. 

 

XII. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok 

kezelési rendje 
 

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

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012.Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A 
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rendszerhez hozzáférőkről és jogosultságaikról csak az intézményvezető rendelkezhet. A 

rendszerhez való korlátlan hozzáférést biztosító ún. mesterjelszót csak az intézményvezető 

ismerheti és használhatja. A mesterjelszót az intézményvezető által a ragasztási élen aláírt lezárt 

borítékban zárt szekrényben kell tárolni. 

Az elektronikus rendszer használata során csak az intézménytörzsre vonatkozó adatok 

módosítását kell kinyomtatni, az intézményvezető aláírásával és pecsétjével hitelesítve az 

irattárban elhelyezni. 

- Ahol arra az elektronikus rendszerben lehetőséget biztosítanak, az elektronikus 

dokumentumokról helyben másolatot kell készíteni és nem módosítható adathordozón 

külön hitelesítés nélkül az irattárban kell tárolni. 

 
2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

- Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat az intézményvezető 

aláírásával és az intézmény pecsétjével hitelesíti. 

 

XIII. A könyvtár működése 

 

1. A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai 

 

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

érdekében feladat ellátási helyenként iskolai könyvtár működik. 

- Az iskolai könyvtárak feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok 

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

helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások tartása. 

- Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által használt segédkönyveket is 

beszerez, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 

- Az iskolai könyvtárakban dolgozó könyvtáros-tanár rendszeres kapcsolatot tart fenn az 

alábbi könyvtárral: 

Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 2510, Dorog, Bécsi út 

- Az iskolai könyvtárak működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a 

könyvtáros-tanár a felelős. A könyvtáros tanár részletes feladatait munkaköri leírása 

tartalmazza. 

- Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat 

függelékében található gyűjtőköri szabályzat alapján (1. sz. függelék) a nevelők és a 

szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. 

- 10.1.5. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, 

a tanulók és azok csoportjai. 

 

2. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más 

könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 
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- A könyvtár szolgáltatásait csak iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az 

iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg 

történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat 

a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros-tanár 

tudomására kell hoznia. 

- Az iskolai könyvtár, tanítási napokon a függelékben meghatározott időpontokban tart 

nyitva úgy, hogy szolgáltatásait a diákok és a pedagógusok minden tanítási napon 

igénybe tudják venni.  

- A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros-tanár közreműködésével 

tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az 

igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben 

tervezniük, majd a könyvtáros-tanárral egyeztetniük kell. 

- Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt 

segédkönyvek kivételével) 3 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő 

egy alkalommal meghosszabbítható. 

- Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

- kézikönyvek,  

- számítógépes szoftverek, 

- muzeális értékű dokumentumok, 

- folyóiratok. 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 

okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot 

az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben 

kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros-tanár állapítja meg. 

 

XIV. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás 
 

Az iskola a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet alapján végzi az iskolai 

tankönyvellátást. A hatályos jogszabályok alapján az egyes tagintézmények minden évben saját 
szabályzatot készítenek az ellátás rendjéről.  

 

-  a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVIII. törvény 6–8/C §-ai, valamint a 

törvény végrehajtására kiadott 23/2004. (VII. 27.) OM-rendelet 22–23. §-a alapján végzi 

a tankönyvellátás megszervezését, és alakítja ki a tanulói tankönyvtámogatás, a 

tankönyvrendelés rendjét, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi törvény 118. §-

ának (5) bekezdésében írt szabályokra, továbbá a pedagógusok azon jogosultságára, 

hogy a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválaszthatják az 

alkalmazott tankönyveket. 

 

 

XV. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 
1. Az egészségügyi prevenció rendje 

- A védőnő fogadja a gyerekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. Az 

iskolaorvosi ellátás a külön jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket 
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és szűrővizsgálatokat tartalmazza. 

- Az intézményvezető és az iskolaorvos közötti szerződéses megállapodás alapján az 

iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: 

- a tanulók évfolyamonkénti vizsgálata és ortopéd szűrése, 

- a könnyített és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, 

- a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése, 

- színlátás és látásélesség vizsgálata, 

- fogászati kezelés. 

- A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként 

megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód 

van rá, a vizsgálatok a tanítás előtt vagy után történjenek. 

- Az orvosi vizsgálatok időpontját a védőnő a tanév elején elkészített, az 

intézményvezetőnek (tagintézmény vezetőnek) leadott ütemtervben jelzi. Az 

osztályfőnököket, akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy osztályuk tanulói az orvosi 

vizsgálatokon megjelenjenek, az iskolatitkár tájékoztatja az aktuális egészségügyi 

ellátásról. A szülőt minden esetben tájékoztatni kell. 

 

2. A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje 

- Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében az alsó tagozaton biztosítja a 

mindennapos testedzést. A tanulók hetente az órarendbe illesztetten három-négy 

testnevelésórán vesznek részt. Melyet kiegészítenek az úszás és tánc foglalkozások, 

illetve a tömegsport foglalkozások, edzések. Az egészséges tanulókat testnevelés óráról 

rövidebb időszakra (max. 2 hét) a gyermekorvos, hosszabb, átmeneti időre csak az 

iskolaorvos mentheti fel, szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a 

testnevelő tanárnak átadni. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy 

az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. 

- A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi 

testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – 

nem kell végrehajtania. 

- Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembevételével – a tanulókat 

gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja. A gyógytestnevelési órákat szakképzett 

gyógytestnevelő tanár vezeti. A gyógytestnevelési foglalkozásokon az érintett tanulók 

számára szükséges speciális gyakorlatokat végeznek. 

- A gyógytestnevelési ellátás és a gyógy-úszás kötelező egészségvédő alapellátás a 

rászoruló tanulók részére. 

 

3. Az egészséges életmódra nevelés 

- A gyermekek, tanulók egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az 

egészségügyi felvilágosítást. Az iskolaorvos, védőnő, külső szakember az osztályfőnök 

kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat 

tarthat. 

- Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros 

hatásairól (dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás) az életkoruknak megfelelő 

módon tájékozódhassanak. 

 

 

XVI. Intézményi védő, óvó előírások 
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1. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén 

A vezetők, pedagógusok és más alkalmazottak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében, 

illetőleg a bekövetkezett balesetek esetén: 

Az intézmény vezető utasítására minden tanév elején az osztályfőnökök felhívják a figyelmet a 

leggyakoribb veszélyforrásokra, különös tekintettel az  

- az iskolában való közlekedésre, 

- az óraközi szünetekben való viselkedésre, 

- udvari játékok használatára, 

- az iskolába jövet-menet a közlekedési szabályokra, 

- az osztálykirándulások során felmerülő veszélyforrásokra, 

- iskolai táborozások alkalmával adódó veszélyekre, 

- sportfoglalkozásokon a baleseti forrásokra. 

A fokozott balesetveszélyt jelentő tantárgyak esetén szükséges a szaktanárok részéről külön 

baleset megelőzési foglalkozások megtartása. Ilyenek: kémia, fizika, technika és testnevelés 

tantárgyak. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell, melyet az iskolavezetés 

ellenőriz. Az iskolán kívüli rendezvényeken a balesetek megelőzése érdekében biztosítani kell 

a megfelelő számú pedagógus részvételét. A rendezvények indításánál a nevelők hívják fel a 

tanulók figyelmét a lehetséges veszélyforrásokra és tegyenek meg mindent a balesetek 

elkerülése érdekében. A megtett intézkedések ellenére bekövetkezett baleset esetén a balesetet 

szenvedett tanuló, tanulótárs haladéktalanul jelentse az esetet nevelőjének. A nevelő köteles a 

balesetet szenvedett tanulót ellátni a baleset súlyosságának megfelelően, az intézményegység 

vezető-helyettesen keresztül szakorvosi ellátásban részesíteni, melyet lehetőség szerint szülőn 

vagy intézményen keresztül biztosítunk. A három napon túl gyógyuló balesetet ki kell vizsgálni 

és baleseti jegyzőkönyvet kell készíteni az erre kialakított internetes felületen keresztül. 

Jegyzőkönyvet kapják: sérült, fenntartó, irattár. Félévenkénti rendszerességgel munkavédelmi 

ellenőrzést kell végezni a tornateremben, a szaktantermekben, a technika és a kémia szertárban. 

Az ellenőrzést végzik: a munkavédelmi vezető és az int.vezető. Az ellenőrzés tapasztalatairól 

jegyzőkönyv készül. 

 

2. Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők (A gyerekek, tanulók 

egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend) 

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 intézményvezetővel, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 intézményvezető és helyettesei 

 tagintézmény vezetők, 

 tagintézmény vezető helyettesek, 

 a helyettesítési rendben megjelölt személy. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:  

 az intézmény fenntartóját, 
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 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerveket, ha ezt az int.vezető szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után a tagintézmény vezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell (a helyzetből 

adódóan: elektromos csengő szaggatott hangjelzése, vagy kolomp), valamint haladéktalanul hozzá 

kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó 

tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv függelékeiben 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, öltözőben stb.) tartózkodó gyerekekre is 

gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

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

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

épületben. 

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

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

A tagintézmény vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek 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 a tagintézmény vezetőjének 

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, 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 telephelyi nevelőtestület által meghatározott 

szombati napokon pótolni kell. 
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A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért a tagintézmény vezetője 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 a tagintézmény 

vezetője a felelős. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára 

és dolgozójára kötelező érvényűek. 

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

elhelyezni: 

 Ügyviteli iroda 

 Nevelői szoba 

 Könyvtár 

 

 

XVII. Tájékoztatás az iskolai szabályzatokról 

 

- Az intézmény biztosítja az iskolai partnerek és az érdeklődők szóbeli és írásbeli 

tájékoztatását a pedagógiai program, illetve a szervezeti és működési szabályzat 

tekintetében. 

A fenti dokumentumok megtekinthetők:  

- nyomtatott formában a intézmények könyvtáraiban a könyvtár nyitva tartása alatt, 

- elektronikus formában a intézmények és Dorog város honlapján. 

 

- Szóbeli tájékoztatást az intézményvezető, a intézmények vezetői vagy az osztályfőnökök 

a heti fogadóórájukon vagy kérésre előre egyeztetett időpontban adnak. Elektronikus 

levélben csak rövid tájékoztatást nyújtunk. 

 

 

XVIII. Egyéb rendelkezések 

 

1. A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások 

 

- Az intézmény területén tilos a dohányzás. Az intézmény bejáratánál, folyosóin, 

tantermeiben a tilalmat külön tábla is jelzi.  

 

 

 

XIX. Záró rendelkezések 

 

1. A szervezeti és működési szabályzat módosítása 

 

- Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak nevelőtestületi elfogadással és 

a köznevelési törvény által meghatározott közösségek (iskolaszék, ennek hiányában 

szülői szervezet, diákönkormányzat) véleményezésével, illetve a fenntartó (amennyiben 

többletkötelezettség hárul rá) jóváhagyásával lehetséges. A nevelőtestület – legalább 

évenként – felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseit. 
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2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

 

- A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a 

közalkalmazotti tanács véleményezi, a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadás tényét a 

nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve tanúsítja. A jogszabály szerint meghatározottak 

véleményt nyilvánítanak, illetve egyetértésüket adják.  

 

3. A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépése 

 

- Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát az alkalmazotti értekezlet a 

............................................................ megtartott határozatképes értekezletén elfogadta.  

 

- A szervezeti és működési szabályzatot megismerte és véleményezte a szülői szervezet.  

 

- A diákönkormányzat a szervezeti és működési szabályzatot megismerte és 

véleményezte. 

 

- A szervezeti és működési szabályzat tervezetét a közalkalmazotti tanács véleményezte. 

 

4. A szervezeti és működési szabályzat kötelező mellékletei 

 

- Könyvtári SZMSZ 

- Adatkezelési szabályzat 

- Gazdálkodási szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje FEUVE-rendszer szerint 

- A int.vezetők munkaköri leírása 

 

- Jelen szabályzatok a szervezeti és működési szabályzat szerves részét képezik, 

elfogadásuk, módosításuk rendje megegyezik jelen dokumentum elfogadási, módosítási 

rendjével.  

 

 

- Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

 

P. H. 

 

 

 

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

intézményvezető 
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XX. Nyilatkozatok 

 

 

- A közalkalmazotti tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítése során véleményezési 

jogunkat gyakoroltuk.  

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

 

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

közalkalmazotti tanács elnöke 

 

 

Ezt a szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete a ......... év .................. 

hó ...... napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt két választott jegyzőkönyv-

hitelesítő aláírásával tanúsítja.  

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

- A szülői szervezet képviseletében és annak felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadása során a véleményezési 

jogunkat gyakoroltuk. 

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

 

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

szülői szervezet képviselője 
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- Az intézmény diákönkormányzatának képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadása során 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

 

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

diákönkormányzat vezetője 

 

 

- Jelen szervezeti és működési szabályzatot az intézmény fenntartója  

 

........................................................................... jóváhagyta.  

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 
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XXI. Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

 

A DOROGI MAGYAR – ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉS SPORTISKOLAI 

ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZMSZ-E 

 

I. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó általános alapelvek 
 

- a tanulók életkori sajátosságai (6–15 éves kor), biztosítva a kitekintést a későbbi 

tanulmányokra, 

- az iskola profilja: angol-magyar kéttannyelvű tagozat, sporttagozat, ÉKP-s tagozat, 

- a tanulók, tanárok igényeinek kielégítése: pszichológiai ismeretek, módszertani 

anyagok, tartós tankönyvek. 

- Az iskolai könyvtár általános gyűjtőkörű, teljességre nem törekszik, értékorientált. A 

tananyaghoz kapcsolódik, megfelelő válogatással teljességre törekszik.  

- Az iskola pedagógiai programjában meghatározott speciális műveltségi területek: 

- hagyományok és ünnepi szokások, bábjáték, 

- mozgóképkultúra és médiaismeret, 

- informatika, számítástechnika, 

- művelődéstörténet, 

- természetismeret (technika, biológia, fizika), 

- vizuális kultúra, 

- emberismeret, háztartás, 

- pályaorientáció, 

- élő idegen nyelvek tanítása (angol nyelv), 

- tehetséggondozás, felzárkóztatás: 

- szakkörök, hobbi jellegű szakkörök alakítása 

- pályázatok, háziversenyek kiírása 

- korrepetálások. 

- Külső tényezők: más könyvtárak, számítógépes szolgáltatások, adatbázisok 

igénybevétele (Sulinet). 

 

 

II. A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok formai szempontból 
- nyomtatott dokumentumok (könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós használatú tankönyv, 

periodika, kisnyomtatvány), 

- Kéziratok, 

- audiovizuális információhordozók (hanglemez, magnókazetta, CD, videofilm), 

- számítógéppel olvasható dokumentumok (szoftver, CD-multimédia). 

 

 

III. A könyvtár fő gyűjtőköre állományrészek szerint 
 

1. Kézikönyvtár  

- (teljes körűen gyűjti a műveltségi területek alapdokumentumait) 

- általános és szaklexikonok, 

- általános és szakenciklopédiák, 

- szótárak, fogalomgyűjtemények, 



 

46 

 

- tudománytörténeti összefoglalók, kézikönyvek, 

- atlaszok, térképek, 

- adattárak, kronológiák, 

- tankönyvek, tartós tankönyvek, 

- a tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok, napilapok, 

- nem nyomtatott ismerethordozók (AV, CD, CD-multimédia).  

 

2. Ismeretközlő irodalom 

 

A műveltségi területeknek megfelelően teljes körűen gyűjtjük: 

- a szótárakat, 

- a nyelvi, módszertani segédkönyveket, 

- a hagyományokkal, ünnepi szokásokkal, illemmel kapcsolatos könyveket, 

- a közismereti tantárgyakban meghatározott segédkönyveket, 

- a munkáltató eszközként használt dokumentumokat, szöveg- és feladatgyűjteményeket, 

teszteket, 

- az iskolai tantárgyaknak megfeleltetett tartós tankönyveket félosztálynyi számban, 

- lexikonokat, kézikönyveket, tudománytörténeti összefoglalókat. 

Válogatva gyűjtjük: 

- az ember és természet (természet- és környezetvédelem, fizika, biológia, kémia) 

témakörébe tartozó feladat-, fogalom- és képletgyűjteményeket, példatárakat, 

versenyfeladatokat, kísérleteket, fejtörőket, rejtvényeket, híres tudósok, kutatók 

életrajzát, növény- és állatismereti könyveket, rendszertani összefoglalókat, határozókat, 

az evolúcióval, természet- és környezetvédelemmel, az emberi szervezettel, az 

egészséges életmóddal és táplálkozással, tudománytörténettel foglalkozó 

szakkönyveket, a korosztálynak megfelelő folyóiratokat; 

- az ember és társadalom (társadalmi ismeretek, történelem, emberismeret) témakörébe 

tartozó topográfiákat, térképeket, atlaszokat, kronológiákat, fogalom-, kép- és 

forrásgyűjteményeket, mítoszokat, mondákat, legendákat, történeteket a mitológiából, 

nevezetes eseményekről, híres emberekről, történelmi személyiségek életrajzait, a 

magyar és egyetemes történelem tananyaghoz kapcsolódó alapműveit (esemény-, 

életmód-, művelődés-, kultúr- és gazdaságtörténet), nemzeti jelképekről szóló, 

helytörténeti, országismereti, könyveket, a korosztálynak megfelelő folyóiratok; 

- matematika képlet-, feladat- és fogalomgyűjteményeket, versenyfeladatokat, fejtörőket, 

teszteket, matematikai játékokat, fejlesztő feladatokat, mértékegységeket, 

mértékrendszereket tartalmazó könyveket; 

- az anyanyelv és irodalom témakörébe tartozó könyveket: a magyar nyelv történetével, a 

szókinccsel, stílussal, grammatikával, helyesírással, kommunikációval és 

médiaismerettel foglalkozó, valamint irodalomtörténeti munkákat (magyar és 

világirodalom, műelemzések, irodalomelméleti munkák, mitológia, vallástörténet), 

fogalom- és szöveggyűjteményeket, az adott korosztálynak megfelelő irodalmi 

folyóiratokat; 

- élő idegen nyelvvel (angol és német) kapcsolatos könyveket: szótárakat, 

nyelvkönyveket, kifejezés gyűjteményeket, ország leírásokat, nyelvtani összefoglalókat, 

módszertani segédkönyveket, hanganyagot a nyelvkönyvekhez, verseket, dalokat, a 

tananyaghoz kapcsolódó videós nyelvleckéket, számítógépes oktatóprogramokat, 

folyóiratokat; 

- a Földünk és környezetünk (földrajz) témakörhöz kapcsolódó könyveket: földtörténeti, 

természetföldrajzi, gazdaságföldrajzi, csillagászati, csillagászattörténeti szakirodalmat, 

térképészeti műveket, naptárakkal, időszámítással foglalkozó könyveket, térképeket, 
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atlaszokat, adattárakat, kőzet- és ásványhatározókat, ország- és főváros-ismertetőket, 

fogalom-, szöveg- és feladatgyűjteményeket, beszámolóakt nagy utazásokról, földrajzi 

felfedezésekről, természet- és környezetvédelemi könyveket. A tantárgyi 

követelményeknek megfeleltetett tankönyveket, térképeket, feladatlapokat és a hozzá 

kapcsolódó tanári segédanyagokat, kézikönyveket, videofilmeket, oktatóprogramokat, 

módszertani és az adott korosztálynak megfelelő ismeretterjesztő folyóiratokat; 

- a művészetek (vizuális kultúra és rajz, ének-zene, tánc és dráma, báb) témakörhöz 

kapcsolódó könyveket: művelődéstörténeti munkákat (néprajz, népművészet, népzene, 

népszokások, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet), a művészettörténet nagy 

korszakairól szóló könyveket, híres művészek életrajzait, képzőművészeti albumokat, 

múzeumok, kiállítások anyagait, a tárgy- és környezetkultúra tananyaghoz kapcsolódó 

irodalmat, művészeti stílusokkal foglalkozó könyveket, műelemzéseket, színháztörténeti 

munkákat, műsorgyűjteményeket, bábozással, bábkészítéssel, tánccal, táncjátékkal 

kapcsolatos könyveket, a tananyaghoz kapcsolódó módszertani segédleteket, tanári 

kézikönyveket, feladatlapokat, feladatgyűjteményeket, folyóiratokat, hanganyagokat, 

videofilmeket, oktatóprogramokat;  

- az informatika, életvitel (számítástechnika, könyvtárhasználati ismeretek) önismeret, 

pályaválasztás témakörhöz kapcsolódó könyveket: informatikai és számítástechnikai 

eszközök működéséről, alkalmazásáról szóló könyveket, szöveg- és ábraszerkesztő 

szoftvereket, könyvhasználati, írás-, nyomtatás-, könyv- és könyvtártörténeti, 

dokumentumismereti irodalmat, az önálló ismeretszerzés különböző dokumentumait, 

hagyományos és számítógépes adatbázisokat, bibliográfiákat, katalógusokat, a 

tananyagnak megfeleltetett tankönyveket, munkafüzeteket és a hozzájuk kapcsolódó 

tanári segédleteket, kézikönyveket, feladatlapokat, feladatgyűjteményeket, módszertani 

és ismeretterjesztő folyóiratokat. 

 

3. Szépirodalom 

 

- Teljes körűen gyűjtjük az alapvizsga követelményrendszerének megfeleltetett és a helyi 

tantervben meghatározott műveket, házi és ajánlott olvasmányokat. 

Válogatva gyűjtjük: 

- a teljes életműveket, 

- a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat, 

- a népköltészeti alkotásokat (legendák, mondák, mítoszok, népmesék…), 

- az antológiákat 

 

4. Pedagógiai gyűjtemény 

 

Teljes körűen gyűjtjük: 

- az iskolában oktatott, a műveltségi területeknek megfelelő tankönyveket és módszertani 

segédkönyveket, 

- a tanítási órán kívüli foglalkozások módszertani dokumentumait, 

- az iskola történetére és névadójára vonatkozó dokumentumokat. 

Válogatva gyűjtjük: 

- a pedagógiai és pszichológiai lexikonokat és enciklopédiákat, 

- a fogalomgyűjteményeket, szótárakat, 

- a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához 

szükséges irodalmat, 

- a tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalmát, 

- az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjteményeket, 
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- az oktatási intézmények tájékoztatóit, 

- pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat, 

- a műveltségi területek tankönyveit, 

- didaktikai játékokat. 

 

5. Kéziratok 

 

- az iskola pedagógiai dokumentációi, 

- pályázati munkák (tanulói, tanári), 

- az iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja, 

- kísérleti dokumentációk, 

- az iskolai újság és rádió dokumentációi. 

 

 

IV. A könyvtár mellékgyűjtőköre 
 

1. Könyvtári szakirodalom (a könyvtáros segédkönyvtára) 

 

Válogatva gyűjtjük: 

- a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket, 

- a könyvtári feldolgozómunka szabályairól szóló segédleteket, könyvtártani 

összefoglalókat, 

- könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket, 

- a könyvtár-használattan módszertani segédleteit, 

- az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat, 

- módszertani folyóiratokat. 

 

2. Hivatali segédkönyvtár 

 

- A könyvtár válogatva gyűjti az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, 

ügyvitelével, munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi  és szabálygyűjteményeket, 

folyóiratokat. 

 

- Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

P. H. 

 

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

könyvtáros 

 

 

 

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

 intézményvezető 
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2. számú melléklet 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

- Az általános és a polgárok személyes adataival kapcsolatos eljárások rendjére vonatkozó 

adatvédelmi szabályzat 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény és az ennek végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) 

kormányrendeletben, az 1992. évi LXVI. törvény 30. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján az iskola adatvédelemmel összefüggő feladatait és eljárási rendjét 

a következők szerint szabályozom. 

 

 

I. Általános adatvédelmi szabályok 
 

1. A szabályzat célja 

 

- Jelen szabályzat célja, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján meghatározza iskolánk 

személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával 

kapcsolatos feladatait és eljárásrendjét. 

 

2. A szabályzat személyi hatálya  

 

- A szabályzat hatálya kiterjed a Dorogi Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

és Sportiskolai Általános Iskola közalkalmazotti jogviszonyban állókra (vezető, 

pedagógus, nevelést, oktatást segítő és egyéb alkalmazottak). 

 

3. A szabályzat tárgyi hatálya 

 

- Az intézmény által vezetett személyes adatokat tartalmazó, illetve a személyes adatokat 

nem tartalmazó nyilvántartásokat, valamint az azokból történt adattovábbításokat, 

továbbá az iskola által elérhető személyes adatokat tartalmazó, nem saját 

nyilvántartásokat jelen szabályzat tartalmazza. A személyes adatok védelméért, az 

adatkezelés jogszerűségéért az intézmény intézményvezetője a felelős. 

- Az iskolában nyilvántartott adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, illetve sérülés, törlés vagy megsemmisülés 

ellen. Iratot munkaköri feladat ellátásán kívül a munkahelyről kivinni, valamint a 

munkahelyen kívül feldolgozni, tárolni csak az intézményvezető engedélyével lehet, 

azzal a feltétellel, hogy az irat tartalmát illetéktelen személy ne ismerje meg. Az iratok 

kezelése, tárolása során ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy illetéktelen személy az 

iratok tartalmába betekintést nyerjen.  

- Az iratokat az intézményben zárható helyiségben, elkülönítetten kell tárolni. A 

munkavégzés céljára szolgáló irodákat a közalkalmazott távozásakor kulcsra kell zárni. 

Az irodahelyiségek nyitva tartása miatti iratokhoz történő illetéktelen hozzáférés esetén 

az érintett fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik. 
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II. A személyes adatok védelme 
 

- Az intézményvezető a személyes adatkezelést végző személy munkaköri leírásában 

határozza meg az általa kezelhető és elérhető személyes nyilvántartások körét. A 

személyes adatkezelést végző személy felelősséggel tartozik azért, hogy tevékenységét 

az adatkezelést elrendelő jogszabály, annak hiányában pedig az érintett hozzájárulásának 

megfelelően végezze. 

- A személyes adatkezelést végző személy a nyilvánvalóan jogsértő adatkezelési utasítást 

köteles megtagadni és erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Az adatkezelési 

tevékenységet végző személyek kötelesek az adatvédelmi és az adatbiztonsági 

szabályokat betartani. Az adatkezelő azokat a személyes adatokat veheti fel, illetve 

veheti át harmadik személytől, amelyek kezelésére a törvény vagy az érintett 

felhatalmazza. 

- Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél az adat felvételekor az érintettet 

előzetesen tájékoztatni kell az adatszolgáltatás önkéntességéről és kérésre a hozzájárulás 

megadásának vagy megtagadásának az adatkezelő tevékenységi körébe eső 

következményéről. 

- Az adatok tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy törlésük az adattörlési határidő 

lejártakor, illetve ha az más okból szükséges, elvégezhető legyen. 

- Az adatok a jogszabályban meghatározott célra használhatók fel. 

- Az intézményben számítógépen lévő nyilvántartásokba történő belépés csak az 

intézményvezető és az int.vezető engedélyével lehetséges. Belépés csak a 

legszükségesebb esetben, a munkaköri feladatok ellátása céljából engedélyezhető. 

 

Megnevezés Hozzáférési jogosultság 

(a feladat ellátási hely vezetőn kívül) 

- Közalkalmazotti 

alapnyilvántartás 

- (bér- és adatprogram) 

- Iskolatitkárok 

- Tanulói nyilvántartás - Iskolatitkár, osztályfőnökök, pedagógusok 

- Hatósági statisztika - Iskolatitkárok 

- Vagyonnyilvántartás - Iskolatitkárok 

 

 

III. Adatszolgáltatás 
 

- Az intézményben meg kell valósítani a célhoz kötött adatkezelést. 

- Személyes adatokat joggyakorlás, kötelezettségteljesítés érdekében lehet kezelni. 

Megkeresésre akkor lehet adatot szolgáltatni, ha a megkeresést küldő szerv 

megindokolta, jogszabályi hivatkozással alátámasztotta az adat kezelésére való 

jogosultságot. Amennyiben az ügyfél érdeke kívánja az adatszolgáltatás teljesítését, és 

az érintett írásbeli nyilatkozattal hozzájárul, akkor az iskola a kért és rendelkezésre álló 

adatokat a megkeresést küldő szerv részére átadja. 

- Az érintettnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és 

erről másolat készítését oly mértékben kell biztosítani, amennyiben ez mások 

személyiségi jogainak sérelme nélkül lehetséges. Az iratról való másolat készítésének 

költségeit az ügyfélnek kell megtérítenie. 
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- Az intézmény által kezelt saját személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásból történő 

adatszolgáltatás engedélyezése során az alábbiak szerint kell eljárni, tekintet nélkül arra, 

hogy a nyilvántartás számítógépes vagy manuális (esetleg mindkettő): 

- az adatszolgáltatás iránti kérelem elbírálása az intézményvezető és a int.vezető 

hatáskörébe tartozik, 

- az adatszolgáltatás engedélyezéséről az adatkezelő adatszolgáltatási nyilvántartást 

köteles vezetni. 

 

 

IV. Ellenőrzés 
 

- Az intézmény vezetője rendszeresen köteles ellenőrizni a személyes adatok védelmének 

érvényesülését, így különösen: 

- az intézmény adatvédelmi szabályainak aktualitását, rendelkezései törvényességét; 

- az adatszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását; 

- az adatvédelmi nyilvántartás vezetését; 

- a nyilvántartás adatállománya megóvására tett technikai intézkedések megfelelőségét. 

 

 

V. Közérdekű adatok nyilvánossága 
 

- Az intézményt érintő közérdekű adatok különösen: 

- az intézmény felépítése, 

- az intézmény feladat- és hatásköre, 

- az intézmény közalkalmazottainak neve, beosztása, 

- az intézmény működésére vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási adatok, 

- az intézmény hatáskörébe tartozó egyéb államigazgatási, önkormányzati feladatok 

végzése kapcsán keletkezett adatok. 

- Az intézmény egészét érintő önálló közérdekű adatok kiadására irányuló kérelmet az 

intézményvezető bírálja el. A közérdekű adat közléséért, valamint az ügyfél által kért 

iratmásolatokért megállapítható költségtérítésről – a konkrét kérelem 

figyelembevételével – az intézményvezető dönt. 

- A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez írásban 

lehet előterjeszteni. 

- Az intézményvezető az érintett ügyintéző beavatásával gondoskodik arról, hogy a 

közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem teljesítése az 1992. évi LXIII. törvény 

20. §-ában foglalt határidőn (30 nap) belül megtörténjen, illetve hogy a kérelem 

megtagadásáról a kérelmező 8 napon belül a megtagadás indokainak közlésével értesítést 

kapjon. 

 

 

VI. Értelmező rendelkezések 
 

- A polgár természetes személyazonosító adatai: 

- családi és utónév (nevei), 

- nők esetében leánykori családi és utónév (nevei), 

- nem, 

- születési hely és idő, 

- anyja leánykori családi és utóneve (nevei). 

- A polgár lakcímadata: 
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- bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban együtt: 

lakcím). 

 

- Adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő polgárok adatainak a törvényben 

meghatározott tartalmú és terjedelmű közlése. 

- Ezen belül: 

- egyedi adatszolgáltatás: egy polgár adatainak közlése; 

- csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által vagy jogszabályban meghatározott 

szempontok szerint képzett csoportba sorolt polgárok adatainak rendszeres és eseti 

közlése. 

 

 

VII. Záradék 
 

- Jelen szabályzat ......... év .................. hónap ...... napjától hatályos.  

- Módosítása a jogszabályi változás esetén történik. 

- A módosítás átvezetése az intézményvezető feladata. 

 

 

- Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

 

P. H. 

 

 

 

 

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

 intézményvezető 
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3. számú melléklet 

 

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK 

ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-

ÚTMUTATÓ ALAPJÁN 
 

 

- A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzésére terjed ki. 

 

I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó 

általános szabályok 
 

- A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet határozza 

meg. Kidolgozására a pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban 

közzétett módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével került sor. 

 

1. A FEUVE fogalma 

 

- Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) az 

Áht. 

- 121. §-ában meghatározott ellenőrzés. 

- A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott 

első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. 

 

2. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalma 

 

- A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: 

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti 

visszafizettetések dokumentumait is), 

- az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések jogszerűségi és 

szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

- a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás). 

 

3. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezése 

 

- A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatoknak, tevékenységnek az intézményen 

belüli, feladatköri elkülönítését az Áht. 121. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint 

kell biztosítani. 

 

4. A FEUVE-rendszer 

 

- A FEUVE-rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 

amelyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 

előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való jogszerű, gazdaságos, hatékony és 
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eredményes gazdálkodás követelményeit. 

5. Az intézményvezető felelőssége a FEUVE-rendszerrel kapcsolatban 

 

- Az intézményvezető köteles 

- olyan szabályzatokat kiadni, 

- olyan folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, 

- amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források jogszerű, szabályozott, gazdaságos, 

hatékony és eredményes felhasználását. 

- Az intézményvezető köteles: 

- kialakítani, 

- működtetni, 

- fejleszteni a FEUVE-rendszerét. 

- A FEUVE-rendszer kialakításánál, működtetésénél, valamint fejlesztésénél az 

intézmény vezetőjének figyelembe kell venni: 

- a szerv gazdálkodásának folyamatait,  

- a tervezési, a végrehajtási, a beszámolási tevékenység feladatait,  

- a szerv egyéb sajátosságait. 

- Az intézményvezető köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, 

amely a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. 

 

6. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott követelmények 

 

- A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott legfontosabb 

követelmény annak biztosítása, hogy 

- az intézmény valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja 

összhangban legyen a jogszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel; 

- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 

visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra; 

- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény 

gazdálkodásával kapcsolatosan; 

- a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és 

összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek; 

- a rendelkezésre álló eszközök és források a jogszerűség, szabályozottság és megbízható 

gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 

 

7. A FEUVE-rendszerben alkalmazandó legfontosabb fogalmak  

 

7.1 Jogszerűség: a jogszerűség azt jelenti, hogy az adott szervezet működése, tevékenysége 

megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak. 

7.2 Szabályozottság: a szabályozottság azt jelenti, hogy az adott intézmény működése, 

tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata, alaptevékenységi 

körébe tartozó szakfeladata megfelelően szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek-e a 

hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, egyéb vezetői rendelkezéseknek. 

7.3 Gazdaságosság: a gazdaságosság az adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások 

költségének optimalizálását jelenti a megfelelő minőség biztosítása mellett. 

7.4 Hatékonyság: a hatékonyság az adott tevékenység során létrejött eredmények (hozzáadott 

pedagógiai érték, előállított tanműhelyi termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények), 

valamint a létrehozásukhoz (előállításukhoz) felhasznált források közötti kapcsolat. 

7.5 Eredményesség: az eredményesség az adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, 

a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. 
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II. A FEUVE-rendszer és a szabályozottság 
 

- A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a szabályozottság 

követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül.  

 

1. Elvek 

 

- Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata gondoskodni arról, hogy az intézmény: 

- mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a szem 

előtt tartásával lássa el a belső szabályozási feladatait, ezekről a központi szabályokról 

tájékozott legyen; 

- a belső szabályozásánál figyelembe vegye a fenntartó által meghatározott 

követelményeket, célkitűzéseket, elvárásokat; 

- a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt belső szabályozási követelményeknek 

eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belső szabályok megismertetéséről; 

- működése során a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek feltárásra kerüljenek, 

majd elkészüljenek a vonatkozó szabályzatok, előírások. 

 

2. Eljárások 

 

- A szabályozottság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

- meg kell határozni azokat a területeket, amelyek szabályozásáról gondoskodni kell a 

kötelező központi előírások miatt. 

- Objektív kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, amelyek 

- szabályozása szükséges (anélkül, hogy azt kötelező központi előírás kötelezővé tenné) 

az intézmény működési, szervezeti, illetve az ellátott feladatok sajátossága miatt, 

- szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel jelentős kockázati területek,  

- szabályozását előtérbe kell helyezni, mivel meghatározó az intézmény tevékenysége 

számára. 

- Új belső szabályozás esetén, ha addig még az adott területen nem történt szabályozás, 

illetve a 

- korábbi terület szabályozási igénye jelentősen megváltozott, a szabályozás előtt előzetes 

konzultációt kell folytatni a területen dolgozókkal, illetve a területhez kapcsolódó 

tevékenységi folyamat folyamatgazdájával. 

- Csak az előzetes tájékozódást követően lehet elkészíteni a szabályzat tervezetet, amelyet 

véglegesítés előtt ismét meg kell beszélni az érintett dolgozókkal, illetve 

folyamatgazdákkal.  

A szabályozottság megfelelő minősége érdekében a szabályozottságot a rögzített eljárásrend 

szerinti időközönként felül kell vizsgálni. 

- A felülvizsgálatnál figyelembe kell venni:  

- a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés tapasztalatait, 

- a független belső ellenőrzés (ha van ilyen az intézményben) megállapításait, valamint 

- a felügyeleti, illetve egyéb külső ellenőrzés észrevételeit. 

- A felülvizsgálat során a módosítási javaslatokat meg kell beszélni az adott szabályozási 

területtel közvetlen kapcsolatban lévő dolgozókkal, illetve a szabályozott működési 

folyamathoz tartozó folyamatgazdákkal. 

3. A megfelelő szabályozottság kialakítása és fenntartása 
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- A megfelelő szabályozottság kialakításának és fenntartásának folyamatát rögzíteni kell.  

 

4. Belső szabályzatok 

 

- Az intézmény vonatkozásában a belső szabályzatok alatt valamennyi, az intézmény 

működését alapvetően meghatározó, írásban rögzített, a szervre nézve kötelező előírást, 

követelményt meghatározó dokumentumot kell érteni. 

- Belső szabályozás körébe így a következők tartozhatnak: 

- szervezeti és működési szabályzat mellékleteivel együtt, 

- tervek (mint például közép- és hosszú távú program, fejlesztési program, a fenntartó 

költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési terv és az intézményre 

vonatkozó eljárási szabályai, egyéb megállapodások a fenntartóval, likviditási terv és 

előirányzat-felhasználási ütemterv…), 

- rendeletek (például a fenntartói költségvetési rendelet, továbbá a vagyongazdálkodási 

rendelet és szabályzat), 

- működéssel, szakmai tevékenységgel, a munkavállalók jogállásával kapcsolatos 

szabályok, 

- pénzügyi és gazdálkodási szabályok. 

- A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés érdekében a szervnek a 

jogszabályban meghatározott szabályzatokkal kell rendelkeznie. 

 

 

III. A FEUVE-rendszer és a jogszerűség 
 

- A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a jogszerűség 

követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül.  

 

1. Elvek 

 

- Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata, hogy az intézmény dolgozói számára biztosítsa 

- a hatályos központi jogszabályok és más kötelező szabályozások megismerhetőségét, 

- a belső szabályokhoz való hozzáférést, 

- a központi, illetve a belső szabályzatokkal kapcsolatos információkat a jogszerűség 

betartása érdekében. 

 

2. Eljárások 

 

- A jogszerűség érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

- gondoskodni kell az intézményt közvetlenül érintő, a mindennapi tevékenységben 

alkalmazni szükséges valamennyi központi jogszabály, előírás, ajánlás (a továbbiakban 

szabályzat) könnyű hozzáférhetőségéről (papír, valamint számítógépes adathordozó 

segítségével); 

- a központi szabályok megfelelő alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott területen 

dolgozók számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való részvételt, illetve 

egyéb szakmai anyagok, például szakkönyvek, segédletek, folyóiratok beszerzését, 

illetve az internetes honlapokhoz való hozzáférést; 

- a belső szabályok alkalmazhatósága érdekében a belső szabályzatokat úgy kell kezelni, 

hogy az érintettek számára könnyen hozzáférhetők legyenek.  
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- A belső szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor, illetve egyes 

szabályzatok hatályon kívül helyezésekor az érintett dolgozókat, illetve a 

folyamatgazdákat részletesen tájékoztatni kell az új, végleges szabályokról, szükség 

esetén munkaértekezlet, megbeszélés keretében kell gondoskodni a szabályzatok 

megismertetéséről.  

- Az objektív kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kell hívni a nagy kockázatot rejtő 

feladatok ellátásánál közreműködő dolgozók, illetve ezen tevékenységek folyamatgazdái 

figyelmét a szabályzatok, illetve a szabályzatok egyes elemeinek betartására. 

- A központi előírások és a helyi szabályok betartását, azaz a jogszerűséget a következő 

eszközökkel kell biztosítani: 

- előzetes vezetői ellenőrzéssel, 

- egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerével, 

- utólagos vezetői ellenőrzéssel, 

- független (ha a személyi feltételek adottak) belső ellenőrzéssel. 

- A jogszerűség területén az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a területen 

dolgozók, illetve a folyamatgazdák jogszabályi/szabályzati ismereteinek megismerése 

beszélgetés, megbeszélés, beszámoltatás… útján. 

- A folyamatba épített ellenőrzés legfontosabb eszköze a jogszerűség tekintetében az, 

hogy a szabályok kialakításánál ügyelni kell arra, hogy adott tevékenység több 

részfolyamatból, feladatból álljon, és a folyamatokat, feladatokat ne ugyanaz a személy 

lássa el, valamint az adott feladatot ellátó személynek kötelező legyen az előző feladat 

elvégzésének ellenőrzése is. 

- Az utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a jogszerűség vonatkozásában leginkább a 

szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése beszámoltatással, dokumentumok 

áttekintésével, megbeszéléssel. A (független) belső ellenőrzés a jogszerűség 

vonatkozásában a legnagyobb kockázatot képviselő területeken gyakrabban ellenőrzi a 

szabályzatok betartását. 

 

3. Belső szabályzatok 

 

- A jogszerűségnek a hatályos központi, valamint a FEUVE és a belső szabályzatok 

témakörében meghatározott szabályzatoknak való megfelelés során kell érvényesülnie. 

 

 

IV. A FEUVE-rendszer és a gazdaságosság 
 

- A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a gazdaságosság 

követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül.  

 

1. Elvek 

 

- Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló 

- bevételi és kiadási előirányzatokkal, 

- a létszám-előirányzattal, valamint 

- a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a 

gazdaságosság követelményeit. 

- A cél a megfelelő minőségi paraméterekkel rendelkező „áru” beszerzése a 

legalacsonyabb áron. 

- A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához 
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felhasznált erőforrások költségei – a minőségi paraméterek fenntartása mellett – 

optimalizálva legyenek. 

- Egy intézmény akkor működik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erőforrásokból 

költséghatékony módon szerzi be, használja fel azokat az eszközöket és emberi 

erőforrásokat, amelyek a feladat, illetve tevékenység ellátásához szükségesek. 

 

2. Eljárások 

 

- A gazdaságosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni. 

- Gazdaságossági számításokat kell végezni: 

- a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában, 

- a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében, 

 a vagyongazdálkodás során.  

- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 

felhasználása körében azokat az előirányzatokat, amelyek gazdaságosság tekintetében a 

legnagyobb kockázatot rejtik. 

- A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak gazdaságossága 

szempontjából. 

- A lehetséges beszállítókat is figyelemmel kell kísérni, és mindig a legkedvezőbb 

ajánlatot kell választani. 

 

3. Kiemelt területek a gazdaságossággal kapcsolatban 

 

- A FEUVE-rendszernek a gazdaságossággal kapcsolatos kiemelt területei a következők: 

- pénzügyi-gazdálkodási területen az anyag, a készlet, a vásárolt szolgáltatások 

beszerzésével foglalkozó tevékenységek, 

- a létszám és személyi juttatás előirányzatai és felhasználása. 

 

4. Belső szabályzatok 

 

- A gazdaságosság követelménye érvényesítéséhez az önköltség-számítási szabályzat 

nyújthat segítséget. 

- Amennyiben a gazdaságosság számításához nem áll rendelkezésre a szükséges 

megfelelően részletes adatbázis, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási 

szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, 

megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a gazdaságossági 

számítások elvégezhetőek legyenek. 

 

 

V. A FEUVE-rendszer és a hatékonyság 
 

- A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a hatékonyság 

követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesülhet. 

 

1. Elvek 

 

- Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata úgy gazdálkodni, hogy figyelembe vegye a hatékonyság követelményeit. 

- A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell: 

- a bevételi és kiadási előirányzatokkal, 
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- a létszám-előirányzattal, valamint 

- a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. 

 

- A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott feladat, 

nyújtott szolgáltatás, egyéb eredmény, valamint ezek elvégzéséhez, nyújtásához 

felhasznált források közötti kapcsolat megfelelő legyen. 

- A tevékenység akkor hatékony, ha az intézmény a lehető legkevesebb dologi eszköz és 

munkaerő felhasználásával 

- a lehető legtöbb, és 

- legjobb minőségű feladatellátást végez (beleértve a feladatkörébe tartozó 

szolgáltatásnyújtási tevékenységet is). 

 

2. Eljárások 

 

- A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni. 

 

- Hatékonysági számításokat kell végezni 

- a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában, 

- a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében, 

- a vagyongazdálkodás során. 

- Az objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 

felhasználása körében azokat az előirányzatokat, amelyek a hatékonyság tekintetében a 

legnagyobb kockázatot rejtik. 

- A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak hatékonysága 

szempontjából. 

 

3. A FEUVE és a hatékonyságvizsgálat kiemelt területei 

 

- A hatékonyság szinte a működés teljes egészét érinti, így különösen: 

- a szervezeti felépítést, ezzel összefüggésben az SZMSZ-t, 

- a szakmai működésre és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szakmai előírásokat. 

 

4. Belső szabályzatok 

 

- Amennyiben a hatékonyság számításához nem áll rendelkezésre a szükséges 

megfelelően részletes adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozatok 

analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, megfelelő 

részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a hatékonysági számítások 

elvégezhetőek legyenek. 

 

 

VI. A FEUVE-rendszer és az eredményesség 
 

- A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben az eredményesség 

követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül.  

 

1. Elvek 

 

- Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata úgy gazdálkodni, hogy figyelembe vegye az eredményesség követelményeit. 
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- Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken: 

- kiadási előirányzatok felhasználása, 

- a létszám-előirányzat felhasználása, valamint 

- a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás. 

- Az eredményesség az intézmény tevékenysége, ezen belül például egy feladata, nyújtott 

szolgáltatása megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett, elgondolt és 

tényleges teljesítése, ellátása közötti kapcsolat. 

- Az eredményesség azt mutatja, hogy az intézmény működése, feladatellátása, 

szolgáltatásnyújtása eléri-e a célját, s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki. 

- Az intézmény adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor 

eredményes, ha azt az érdekeltek ténylegesen igénybe vették, és azzal elégedettek. 

 

2. Eljárások 

 

- A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni. 

- Hatékonysági számításokat kell végezni 

- a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában, 

- a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében, 

- a vagyongazdálkodás során. 

- Az objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 

felhasználása körében azokat az előirányzatokat, amelyek az eredményesség 

tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. 

- A eredményesség javítása érdekében 

- számításokkal, 

- közvélemény-kutatásokkal, 

- egyéb felmérésekkel alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. 

- A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak eredményessége 

szempontjából. 

- Felelősöket kell kijelölni az eredményességi számítások elvégzésére, kedvezőbb 

vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 

 

3. Belső szabályzatok 

 

- Az eredményesség követelménye érvényesítéséhez a főkönyvi könyvelési és analitikus 

nyilvántartási, illetve egyéb statisztikák nyújthatnak segítséget. 

- Amennyiben az eredményesség számításához nem áll rendelkezésre a szükséges, 

megfelelően részletes adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozatok 

analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, megfelelő 

részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy az eredményességi számítások 

elvégezhetőek legyenek. 

 

 

 

 

 

 

VII. Ellenőrzési nyomvonal 
 

1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma, tartalma 
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- Az ellenőrzési nyomvonal az intézmény 

- tervezési folyamatainak, 

- pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint az 

- ellenőrzési folyamatainak leírása. 

 

- Az ellenőrzési nyomvonal leírása szöveges, illetve táblázatba foglalt, valamint 

folyamatábrákkal szemléltetett dokumentum. 

 

2. Az intézményvezető feladata az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatban 

 

- Az intézményvezető köteles elkészíteni, illetve elkészíttetni az intézmény ellenőrzési 

nyomvonalát. 

 

3. Az ellenőrzési nyomvonal szervezeti és működési szabályzatban való rögzítése 

 

- Az ellenőrzési nyomvonalnak az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

mellékletét kell képeznie. A mellékletként való csatolásért az intézményvezető tartozik 

felelősséggel. 

 

4. Az egyes ellenőrzési nyomvonalak 

 

- Ellenőrzési nyomvonalak: 

- tervezési folyamatok ellenőrzési nyomvonala, 

- végrehajtási folyamatok ellenőrzési nyomvonala, 

- ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala. 

 

 

VIII. Kockázatkezelés 
 

1. Az intézményvezető kockázatokkal kapcsolatos feladata 

 

- Az intézményvezető köteles a kockázati tényezők figyelembevételével 

- kockázatelemzést végezni, és 

- kockázatkezelési rendszert működtetni. 

- A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására és 

meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenőrző rendszerekben rejlő kockázatokat.  

- A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani az intézmény 

tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

- A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket 

és az intézkedések megtételének módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a 

kockázatokat. 

 

2. A FEUVE-rendszer objektív kockázatelemzési módszere 

 

- A FEUVE-rendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív 

kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani 

útmutatók alapján elkészített kockázatkezelési szabályzat szerint. 

- szabályzat szerint. 
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4. számú melléklet 
 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES ÉS TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

Az intézmény neve/címe: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai 

Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézménye (2510 Dorog, Iskola utca 4.)és Eötvös József 

Tagintézménye (2510 Dorog, Borbála ltp. 8.) 
 

Iskola tagintézmény 

munkaköri leírása 

 
A tagintézmény vezető neve: 

Munkakör megnevezése: Iskola tagintézmény vezető 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Vereckei Judit tankerület vezető asszony 

A munkakör szakmai irányítója: Sitku Pál intézményvezető 

Kötelező óraszáma: 4 óra 

Utasítást adó, felettes munkakörök: 

 - intézményvezető 

  

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

 

- tagintézményvezető-helyettes 

- munkaközösség vezetők 

- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

-  nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint az iskola vonatkozásában a tagintézmény vezetői feladatok 

ellátása, az igazgató munkájának segítése. 
 

Helyettesítés rendje: 

 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

  - a munkakörnek alárendelt vezető beosztású munkakörök,  

  - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e 

tartalmazza a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint. 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

 - 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 

 - 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet, 

 - Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 

 - Pedagógiai program. 

 - Iskolai munkaterv, tanév helyi rendje. 
 

A munkavégzés helye: 

 a tagintézmény székhelye: 2510 Dorog, Iskola utca 4. 

 a tagintézmény székhelye: 2510 Dorog, Borbála ltp. 8. 
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A tagintézmény-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat 

- az intézmény legfelsőbb vezetője utasítása szerint,  

 - személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 

munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el.  

 

 

A munkakör tartalma 

 

Vezetési feladatok 
 

Általános vezetési feladatok 

 

Intézményi szinten: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  

- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.  

- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

Házirenddel kapcsolatos feladatok  

- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

- Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 

- Közreműködik a házirend 

 - nyilvánosságában, és 

 - ellátottak részére történő átadásában. 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok  

- Közreműködik a teljes körű intézményi önértékelési rendszer felügyeletében és 

működtetésében. 

- Részt vesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszer kidolgozásában és működtetésében.  

Adat nyilvántartás, kezelés 

- Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, ennek 

érdekében közreműködik 

 - a közalkalmazottak személyi adatai, 

 - a tanulók személyi adatai, valamint 

 - a közérdekű adatok 

kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 

- Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

- Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére. 

- Közreműködik a különös közzétételi lista elkészítésében és legalább nevelési évenkénti 

felülvizsgálatában. 

 

Tagintézményi szinten: 

 

Működési feltételek: 
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- Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek megteremtésében. 

Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályban előírt 

szabályozások különösképpen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Kormányrendelet alapján kötelezően előírt szabályzatok. 

Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 

- Figyelemmel kíséri az intézmény alapító okiratában foglaltakat, különös tekintettel az 

intézmény sajátosságaira, indokolt esetben észrevételt tesz az igazgatónál. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  

- Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában 

- Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

 

 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

- Az intézményvezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend 

szerint: 

- ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat, 

- gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról. 

Továbbképzés, képzés 

- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 

- Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és 

jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az intézményvezetőnek, ha a tanuló 

veszélyeztetettségét tapasztalja. 

Esélyegyenlőség 

- Közreműködik a tagintézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 

végrehajtásában. 

- Segíti az igazgatót az esélyegyenlőség valamint a tanulói esélyegyenlőségi program 

érvényesítésében. 

Munkaidő nyilvántartás 

- Közreműködik abban, hogy a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást,  

- Közreműködik abban, hogy munkavégzési okokból elkészüljön 

- a feladatellátási terv, 

- a személyre szóló feladatmegosztás. 

 
 

Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok  

- Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 

- Részt vesz a pedagógiai program összeállításában és az iskola helyi tantervének 

kidolgozásának koordinálásában. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

- Elkészíti a tagintézmény iskolai munkatervét, a munkaterv keretében részt vesz a nevelési év 

rendjének meghatározásában. 

- A munkaterv elkészítése során kikéri az intézményi tanács a diákönkormányzat, a szülői 

szervezet véleményét. 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 

feladatok 
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- Segíti a nevelőtestület vezetését. 

- Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok 

megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 

- Támogatja az igazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 

- Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 

- Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

- Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart. 

- Segíti az intézményi tanács működését. 

- Segíti a diákönkormányzat  működését. 

 

 

Döntési, együttműködési feladatok 

 

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, melyben az igazgató dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.  

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanulók intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában, melyben az igazgató dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. 

- Együttműködik a(z) 

- intézményi tanáccsal 

- munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,  

- diákönkormányzattal, 

- szülői szervezetekkel. 

Szakmai ellenőrzés 

- Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenysége ellenőrzésének, felmérésének 

megszervezésében. 

- Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező 

foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében. 

Az iskolai oktatás megszervezése  

- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 

- Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.  

- Támogatja az igazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan 

figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése 

megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 

- Segíti az iskolai tankönyv ellátás rendjének kialakítását. 

Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

- Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok meghatározásában, és a felelős 

személyek kijelölésében. 

 

Egyéb feladatok 

 

- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 

- Segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységet. 

- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

- Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való 

tájékoztatási feladatok ellátásában. 
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- Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 

kapcsolattartást. 

- Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

- Közreműködik az intézmény fejlesztési tervének kidolgozásában. 
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Speciális nevelési feladatok 

- Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanulók iskolai oktatása feltételeinek 

megszervezésében, az ellátáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek biztosításában.  

 

Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok 

 

Az intézmény működtetése 

- Segíti az igazgatót a tagintézmény költségvetési gazdálkodása során, hogy a működéséhez 

szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek. 

- Támogatja az intézményvezetőt a tagintézmény takarékos gazdálkodása érdekében. 

Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok 

- Részt vesz a tagintézménnyel kapcsolatos költségvetési tervezési feladatok ellátásában. 

- Részt vesz a tagintézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. 

- Közreműködik a beszámolási tevékenységben, a tagintézmény vonatkozásában. 

A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatok 

- Segíti az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok 

ellátását. 

- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az igazgatótól kért információk biztosításához a 

költségvetési gazdálkodás témában. 

 

Szakmai feladatok 
 

Általános szakmai feladatok 

 

Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség kialakítása, 

fejlesztése során. 

- Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 

világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek 

gyermekeik. 

Az egyes jogok biztosítása 

- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulóval kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

 

Részletes szakmai feladatok 

 

A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében: 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, 

- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  

- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 
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- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik,  

- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 

- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

- a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 
- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és 

értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 

- A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati 

és más felszereléseket kiválasztja. 

A tanulók értékelése 

- Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítja. 

A rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 

- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  

- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

 felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 

 felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 

 értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét 

 elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 

 részt vesz a nevelőtestület munkájában 

 részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 

 részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 

részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 

részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 

közreműködik a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében 

közreműködik a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában 

közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásban 
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A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

- Felelős az átvett eszközökért. 

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

- intézményvezető 

- intézményvezető helyettesek 

- tagintézmény vezető-helyettes 

- munkaközösség vezetők  

Külső kapcsolatok 

- Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

 

 

Záradék 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el. 

 

 

Kelt: Dorog…………………………. 

 

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

munkáltató munkavállaló 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

Az intézmény neve/címe: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai 

Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézménye (2510 Dorog, Iskola utca 4.) és Eötvös 

József Tagintézménye (2510 Dorog, Borbála ltp. 8.) 
 

Iskola tagintézmény 

munkaköri leírása 

 
A tagintézmény vezető neve: 

Munkakör megnevezése: Iskola tagintézmény vezető 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Vereckei Judit tankerület vezető asszony 

A munkakör szakmai irányítója: Sitku Pál intézményvezető 

Kötelező óraszáma: 4 óra 

Utasítást adó, felettes munkakörök: 

 - intézményvezető 

  

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

 

- tagintézményvezető-helyettes 

- munkaközösség vezetők 

- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

-  nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint az iskola vonatkozásában a tagintézmény vezetői feladatok 

ellátása, az igazgató munkájának segítése. 
 

Helyettesítés rendje: 

 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

  - a munkakörnek alárendelt vezető beosztású munkakörök,  

  - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e 

tartalmazza a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint. 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

 - 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 

 - 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet, 

 - Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 

 - Pedagógiai program. 

 - Iskolai munkaterv, tanév helyi rendje. 
 

A munkavégzés helye: 

 a tagintézmény székhelye: 2510 Dorog, Iskola utca 4. 

 a tagintézmény székhelye: 2510 Dorog, Borbála ltp. 8. 

 

 

 

 
 

A tagintézmény-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat 
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- az intézmény legfelsőbb vezetője utasítása szerint,  

 - személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 

munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

 

 

A munkakör tartalma 

 

Vezetési feladatok 
 

Általános vezetési feladatok 

 

Intézményi szinten: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  

- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.  

- Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

Házirenddel kapcsolatos feladatok  

- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

- Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 

- Közreműködik a házirend 

 - nyilvánosságában, és 

 - ellátottak részére történő átadásában. 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok  

- Közreműködik a teljes körű intézményi önértékelési rendszer felügyeletében és 

működtetésében. 

- Részt vesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszer kidolgozásában és működtetésében.  

Adat nyilvántartás, kezelés 

- Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, ennek 

érdekében közreműködik 

 - a közalkalmazottak személyi adatai, 

 - a tanulók személyi adatai, valamint 

 - a közérdekű adatok 

kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 

- Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

- Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére. 

- Közreműködik a különös közzétételi lista elkészítésében és legalább nevelési évenkénti 

felülvizsgálatában. 

 

Tagintézményi szinten: 

 

Működési feltételek: 

- Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek megteremtésében. 

Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályban előírt 

szabályozások különösképpen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Kormányrendelet alapján kötelezően előírt szabályzatok. 

Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 
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- Figyelemmel kíséri az intézmény alapító okiratában foglaltakat, különös tekintettel az 

intézmény sajátosságaira, indokolt esetben észrevételt tesz az igazgatónál. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  

- Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában 

- Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

 

 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

- Az intézményvezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend 

szerint: 

- ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat, 

- gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról. 

Továbbképzés, képzés 

- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 

- Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és 

jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az intézményvezetőnek, ha a tanuló 

veszélyeztetettségét tapasztalja. 

Esélyegyenlőség 

- Közreműködik a tagintézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 

végrehajtásában. 

- Segíti az igazgatót az esélyegyenlőség valamint a tanulói esélyegyenlőségi program 

érvényesítésében. 

Munkaidő nyilvántartás 

- Közreműködik abban, hogy a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást,  

- Közreműködik abban, hogy munkavégzési okokból elkészüljön 

- a feladatellátási terv, 

- a személyre szóló feladatmegosztás. 

 
 

Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok  

- Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 

- Részt vesz a pedagógiai program összeállításában és az iskola helyi tantervének 

kidolgozásának koordinálásában. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

- Elkészíti a tagintézmény iskolai munkatervét, a munkaterv keretében részt vesz a nevelési év 

rendjének meghatározásában. 

- A munkaterv elkészítése során kikéri az intézményi tanács a diákönkormányzat, a szülői 

szervezet véleményét. 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 

feladatok 

- Segíti a nevelőtestület vezetését. 

- Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok 

megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 

- Támogatja az igazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 

- Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 
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- Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

- Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart. 

- Segíti az intézményi tanács működését. 

- Segíti a diákönkormányzat  működését. 

 

 

Döntési, együttműködési feladatok 

 

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, melyben az igazgató dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.  

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanulók intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában, melyben az igazgató dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. 

- Együttműködik a(z) 

- intézményi tanáccsal 

- munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,  

- diákönkormányzattal, 

- szülői szervezetekkel. 

Szakmai ellenőrzés 

- Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenysége ellenőrzésének, felmérésének 

megszervezésében. 

- Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező 

foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében. 

Az iskolai oktatás megszervezése  
- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 

- Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.  

- Támogatja az igazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan 

figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése 

megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 

- Segíti az iskolai tankönyv ellátás rendjének kialakítását. 

Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

- Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok meghatározásában, és a felelős 

személyek kijelölésében. 

 

Egyéb feladatok 

 

- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 

- Segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységet. 

- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

- Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való 

tájékoztatási feladatok ellátásában. 

- Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 

kapcsolattartást. 

- Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

- Közreműködik az intézmény fejlesztési tervének kidolgozásában. 
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Speciális nevelési feladatok 

- Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanulók iskolai oktatása feltételeinek 

megszervezésében, az ellátáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek biztosításában. 

 

Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok 

 

Az intézmény működtetése 

- Segíti az igazgatót a tagintézmény költségvetési gazdálkodása során, hogy a működéséhez 

szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek. 

- Támogatja az intézményvezetőt a tagintézmény takarékos gazdálkodása érdekében. 

Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok 

- Részt vesz a tagintézménnyel kapcsolatos költségvetési tervezési feladatok ellátásában. 

- Részt vesz a tagintézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. 

- Közreműködik a beszámolási tevékenységben, a tagintézmény vonatkozásában. 

A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatok 

- Segíti az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok 

ellátását. 

- Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az igazgatótól kért információk biztosításához a 

költségvetési gazdálkodás témában. 

 

Szakmai feladatok 
 

Általános szakmai feladatok 

 

Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség kialakítása, 

fejlesztése során. 

- Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 

világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek 

gyermekeik. 

Az egyes jogok biztosítása 

- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulóval kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

 

Részletes szakmai feladatok 

 

A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében: 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről,  

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, 

- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  

- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 
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- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik,  

- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 

- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

- a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 
- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és 

értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 

- A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati 

és más felszereléseket kiválasztja. 

A tanulók értékelése 

- Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítja. 

A rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

- az óraközi szünetben a tanulók felügyelete, 

- a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatok,  

- nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 

 felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azokat 

 felkészül a tanítási órákra, előkészíti azokat 

 értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét 

 elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet 

 részt vesz a nevelőtestület munkájában 

 részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében 

 részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében 

részt vesz az iskola kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szervezése, 

lebonyolítása) 

részt vesz az iskolai sportélet szervezésében (sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása,) 

közreműködik a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében 

közreműködik a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában 

közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásban 
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A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

- Felelős az átvett eszközökért. 

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

- intézményvezető 

- intézményvezető helyettesek 

- tagintézmény vezető-helyettes 

- munkaközösség vezetők  

Külső kapcsolatok 

- Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

 

 

Záradék 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el. 

 

 

Kelt:……………………………….. 

 

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

munkáltató munkavállaló 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


