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I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja  

A Szervezeti és Működési Szabályzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

tövénynek a szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatos rendelkezései meghatározzák és 

szabályozzák az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, 

összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a 

nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra 

vonatkozó szabályozást.  

Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak 

végrehajtására.  

Az intézmény munkáját az Alapító okiratban foglaltak, a Pedagógiai program, az ennek 

végrehajtására készült éves munkatervek, az Általános iskolai nevelési és oktatási terv, 

valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit 

képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, 

tanulójára.  

II. Az oktatási intézmény meghatározása  

1. Az oktatási intézmény  

elnevezése: Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola  

székhelye: Ajka, Dobó Katica utca 16.  

levelezési címe: 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16.  

az intézmény típusa: általános iskola  

OM azonosító: 201664 

2. Az intézmény alapítója, az Alapító okiratot jóváhagyó határozat száma, az intézmény 

fenntartója, jogállása, bélyegzői 

az intézmény alapítója: Veszprémi Érsekség 

címe: 8200 Veszprém Vár utca 18.  

fenntartója: Veszprémi Érsekség 

címe: 8200 Veszprém Vár utca 18.  
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A fenntartó:  

 jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot;  

 működteti az iskolát;  

 jóváhagyja és ellenőrzi az iskola költségvetését;  

 kinevezi az igazgatót;  

 az igazgató közreműködésével gyakorolja a munkáltatói jogokat;  

 felügyeleti jogokkal rendelkezik;  

Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással 

ruházta fel. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga az intézmény fenntartóját illeti meg.  

3. Az intézmény kiadmányozás joga: az igazgatót, akadályoztatása esetén helyettesét és a 

gazdasági vezetőt illeti meg, tevékenységükkel összefüggésben.  

A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az igazgató egy személyben is 

aláírhat, ilyen esetben azonban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A költségvetési 

bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató vagy helyettese és a gazdasági 

vezető joga. A banknál vezetett folyószámlák okmányait cégszerűen aláírhatja az igazgató, 

helyettese, a gazdasági vezető. (Egyik aláíró a gazdasági vezető.) A költségvetési hitelek 

igénybevétele csak az igazgató engedélyével lehetséges.  

4. Az intézmény alapvető céljai  

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az általános iskolai nevelési-oktatási célok 

vállalása mellett a tanulókat vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá nevelni, az 

átlagosnál magasabb általános műveltséget, legalább kettő idegen nyelvben nagyobb 

jártasságot, lehetőleg alapfokú nyelvvizsgát biztosítani, felkészíteni tanulóinkat a középfokú 

oktatási intézményekben történő felvételire és helytállásra.  

Feladatunk, hogy tanulóifjúságunkat módszeresen és kritikusan megismertessük a tudomány 

és a kultúra alapjaival.  

Iskolánk ezen kívül részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény hitre nevelés területén. 

Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, 

alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az 

önnevelés igénye. Életük céljának tekintik Isten róluk alkotott tervének megvalósítását, 

szeretetük növekedését.  
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A teljes, testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt ember nevelésére törekszik, aki érti 

és értékeli a szépet és tehetségéhez mérten újraalkotja.  

Ma és mindenkor nyitott akar lenni a kor kihívásaira, modern és egyszersmind az Egyházhoz, 

a benne élő Krisztushoz hű katolikus nemzedékeket akar nevelni. 

5. Az intézmény alaptevékenysége az Alapító okirat szerint  

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás  

Végzi az általános iskolai nevelés-oktatást a Nemzeti Alaptanterv, az ehhez kapcsolódó 

Helyi tanterv és Pedagógiai program, valamint az SZMSZ alapján.  

Megalapozza az általános műveltséget, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető 

képességeket.  

Segíti a személyiség, a képességek és készségek kibontakoztatását, a testi fejlődést.  

Biztosítja a nem állandó lakhelyükön általános iskolába járó gyermekek oktatását.  

Napközi otthoni foglalkozás (szorgalmi időben).  

Külön bánásmódban részesíti a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat. 

Fejlesztő és felzárkóztató oktatást végez a rászoruló tanulóknak.  

Neveli a tanulót a vallásos világnézet szellemében. 

Iskolai könyvtári ellátást biztosít. 

Diáksport. 

Intézményi étkeztetést biztosít tanulói és dolgozói részére.  

Tornaterem, tanterem bérbeadása sportolás, illetve oktatás céljából.  

A nyolc évfolyamos általános iskola a nappali oktatás munkarendje szerint, valamint 

normatíva jogcímenként az alábbiakat biztosítja:  

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás  

alsó tagozat /1-4. évfolyam/  

felső tagozat /5-8 évfolyam/  
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Napközi otthoni foglalkozás.  

Diáksporttal kapcsolatos feladatok. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása.  

Intézményi étkeztetés biztosítása. 

Informatikai oktatás biztosítása.  

Bejáró tanulók oktatása. 

Képesség kibontakoztató felkészítés. 

Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés-oktatás.  

Integrációs nevelés, oktatás. 

Kulturális, egyéb szabadidő és egészségfejlesztési feladatok. 

Hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához, illetve az ingyenes tankönyvellátáshoz. 

 

6. A Pedagógiai program  

A nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai program képezi az intézményben folyó nevelő-

oktató munka tartalmi, szakmai alapjait.  

Az iskola Pedagógiai programja meghatározza:  

az iskolában folyó nevelés oktatás céljait, 

az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül:  

 - az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és nem kötelező tanórai   

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit,  

- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,  

- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és követelményeit, a 

  tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját,  

-  az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok 

enyhítését segítő tevékenységeket.  
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A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: 

www.szentistvanajka.hu. E-mail cím: szentistvanajka@gmail.com. 

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők 

fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

- a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél. 

7. Az intézmény vállalkozásként végezhető egyéb tevékenységei  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

III. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó magasabb szintű és 

helyi jogszabályok 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az a helyi dokumentum, amely meghatározza az 

intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra 

vonatkozó rendelkezésekkel.  

A közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a köznevelési intézmény 

vezetőjének kell elkészítenie és azt a nevelőtestület fogadja el.  

Elfogadásakor és módosításakor a Diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. A 

Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik 

érvényessé.  
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A Szervezeti és Működési Szabályzat összeállításánál a következő magasabb szintű 

jogszabályok előírásait kell szem előtt tartani:  

 a 2011.évi  CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belső 

szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is.  

E dokumentumok a következők:  

1. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok:     

Alapító okirat 

Pedagógiai program (helyi tanterv) 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Házirend 

Belső szabályzatok (igazgatói utasítások) 

2. Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok  

Munkaügyi Szabályzat  

3. Az iskola egyes közösségeiből szervezendő testületek (szervezetek) működését 

meghatározó szabályok  

Az Alapító okirat a fenntartó nyilatkozata (határozata) az adott nevelési és oktatási intézmény 

létrehozásáról, működtetéséről. A fenntartó ebben meghatározza a közoktatási intézmény 

típusát, feladatait, és dönt a működés feltételeinek biztosításáról.  

Az Alapító okiratban szereplő feladatok alapján az iskola nevelőtestülete készíti el az 

intézmény Pedagógiai programját, amely az iskolában folyó nevelő és oktató munkát 

szabályozza.  

A nevelő és oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezeti és működési 

rend kialakítását szolgálja a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend. A 
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Szervezeti és Működési Szabályzat alapvetően a közoktatási intézmények felnőtt dolgozóira 

állapít meg szabályokat, a Házirend pedig a tanulókkal foglalkozik.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony 

működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola igazgatója további 

utasításokat (belső szabályzatokat) készít. Ilyen önálló szabályzatok iskolánkban:  

A dolgozók Munkaköri leírása; 

Belső ellenőrzési szabályzat; 

Iratkezelési és irattározási szabályzat; 

Leltározási szabályzat;  

Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésének és selejtezésének szabályzata;  

Munkaügyi szabályzat; 

Tűzvédelmi szabályzat 

Iskolai könyvtár szabályzat  
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IV. Az intézmény szervezeti rendje  

4.1. Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete  

Az intézmény önálló jogi személy.  

A fenntartó önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási joggal ruházta fel. Az intézmény 

fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által 

jóváhagyott költségvetésben irányozza elő.  

A fenntartónak gondoskodnia kell az alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez 

szükséges pénzeszközökről.  

4.2. Az intézmény szervezeti egységei, felépítése  

A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya  

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelező.  

4.3. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása  

4.3.1. Az iskola szervezete  

4.3.1.1. Az iskola igazgatósága  

Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató 

közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják:  

az igazgatóhelyettesek  

gazdasági vezető  

Az igazgatóság rendszeresen havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az 

igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti.  

4.3.1.2. Az intézmény felelős vezetője és feladatai 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek kinevezési jogát a fenntartó 

gyakorolja. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével 

kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel.  
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A vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

Az igazgató akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje a következő: általános igazgató-

helyettes, igazgatóhelyettes, felsős munkaközösség-vezető. Biztosítja az intézmény 

működésének személyi és tárgyi feltételeit. Biztosítja a tanulók zavartalan munkavégzéséhez 

szükséges feltételeket. Gondoskodik arról, hogy az intézményi munka folyamataiban a 

kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen.  

Feladatkörébe tartozik különösen:  

az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése,  

iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, diákkörök 

munkájának összehangolása,  

a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,  

figyelemmel kíséri az egészségnevelési és a környezeti nevelési program megvalósulását  

jelen szabályzatban és a Házirendben a szükséges módosítások eszközlése, a 

szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása,  

a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése,  

a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése,  

a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása,  

jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés,  

a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása,  

óralátogatások végzése,  

a nevelőtestület tagjai továbbképzésének, évenként lelkigyakorlaton való részvételének 

biztosítása,  

a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés,  

munkáltatói jogok: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 

besorolás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása,  

szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés,  

feladata a minisztérium és a felsőbb oktatási hatóságok részére jelentések elkészítése,  
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javaslattevés kitüntetések adományozására,  

másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése,  

továbbtanulás engedélyezése,  

sajtóügyek és publikációk engedélyezése, amelyek az iskolával kapcsolatosak,  

külföldi kiküldetés.  

4.3.1.3. Az intézményvezető közvetlen munkatársai és feladataik 

Az igazgatóhelyettesek megbízatását a fenntartó jóváhagyásával az igazgató adja. 

Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet.  

Jogai és kötelezettségei különösen:  

részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében és elkészíti az órarendet,  

figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre az 

adatszolgáltatásokat teljesíti,  

szervezi és lebonyolítja a javító és osztályozóvizsgákat,  

a tanárok akadályoztatása esetén gondoskodik a tanórák helyettesítéséről,  

szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, valamint az 

ebédeltetés ügyeleti rendjét,  

az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a 

nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anyakönyvek 

és naplók vezetését,  

ellenőrzi a munkaközösségek és a Diákönkormányzat által szervezett versenyeken, 

rendezvényeken való ügyelet teljesítését,  

ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a 

munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének 

érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, 

a balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkára,  

figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat,  
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felelős a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért,  

felelős az intézmény évkönyvének szerkesztéséért,  

ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza.  

A gazdasági vezető tevékenységével kapcsolatos feladatok  

Jogállása: Az iskola igazgatója nevezi ki, állapítja meg az illetményét, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az iskola 

igazgatójának. Az iskola igazgatója mellett aláírási jogot gyakorol a gazdasági egység 

pénzgazdálkodása területén.  

Felelősség terheli a gazdasági egység elfogadott költségvetésének, az azzal kapcsolatos 

pénzgazdálkodásnak és a számviteli rendnek a Számviteli Törvény szerinti maradéktalan 

végrehajtásáért.  

Felelőssége:  

 felelős a gazdasági egység Számviteli Törvényben előírt számlatükrének 

elkészítéséért, szükség szerinti módosításáért, betartásáért és betartatásáért,  

 felelős az éves költségvetés törvények szerinti elkészítéséért, az éves költségvetés 

maradéktalan végrehajtásáért,  

 felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak előírás 

szerinti közléséért,  

 felelős a gazdasági egység munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásaival 

kapcsolatos gazdasági feladatok figyelemmel kíséréséért,  

 felelős a gazdasági egység időszaki és éves költségvetési beszámolójának 

elkészítéséért.  

Feladatai:  

elkészíti a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az iskola 

igazgatójának,  

a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásról azonnal tájékoztatja az 

iskola igazgatóját,  

figyelemmel kíséri az iskola vagyonállagát és szükség esetén javaslatot tesz annak 

állagmegóvására, költséggazdálkodást illető megoldhatóságára,  
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gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő 

elkészítéséről, figyelemmel a TBK és SZJA előírásokra,  

az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység pénzgazdálkodásával 

kapcsolatos teendőket,  

a Számviteli és Adótörvények alapján gondoskodik a főkönyvi és analitikus könyvelés 

vezetéséről,  

a költségvetés évközi módosítását /szükség szerint/ kidolgozza és jóváhagyásra 

előterjeszti az iskola igazgatójának,  

elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat és azokat az igénynek megfelelően 

továbbítja,  

elkészíti a Számviteli és Adótörvények alapján szükséges éves költségvetést érintő 

könyvelési feladatokat és gondoskodik azok lekönyveléséről,  

ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságát, az ezzel 

kapcsolatos bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását,  

ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és 

munkarendjének betartását, - gondoskodik arról, hogy a gazdasági egység 

munkafolyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen /folyamatba épített 

ellenőrzés/,  

elkészíti az évközi és éves adóbevallásokat, és az iskola igazgatójának jóváhagyó aláírása 

után benyújtja az adóhatósághoz,  

gondoskodik a gazdasági egység valamennyi dolgozójáról, ügyeiről vezetett 

nyilvántartása naprakész vezettetéséről,  

elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési beszámolóját, 

és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításáról és elfogadtatásáról. A 

gazdasági vezető munkatársai: iskolatitkár, technikai alkalmazottak, hivatalsegédek, 

feladataikat a mindenkori munkaköri leírásuk alapján végzik.  
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4.3.1.4. Az iskola vezetősége  

Az iskola vezetőségének tagjai:  

 igazgató,  

 igazgatóhelyettesek  

 gazdasági vezető 

 munkaközösség- vezetők 

 DÖK vezető 

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

javaslattevő joggal rendelkezik.  

Az iskola vezetősége havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskolavezetőség 

megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.  

Az iskola vezetőségének tagjai a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. A Belső Ellenőrzési Szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat 

melléklete tartalmazza.  

4.3.1.5. Az iskola dolgozói  

Az iskola dolgozóit magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján 

megállapított munkakörökre az iskola igazgatója alkalmazza.  
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4.3.1.6. Az iskola szervezeti egységei  

Lehetséges szervezeti szintek 

(1) 

A szervezeti szintnek 

megfelelő lehetséges 

 vezető beosztások  

(2) 

A konkrét  

vezetői beosztások 

megnevezése 

(3) 

1. Magasabb vezetői szint Intézményvezető Igazgató 

2. Vezetői szint intézményvezető helyettes 

 

Igazgató-helyettes 2 fő 

 

gazdasági vezető Gazdasági vezető 1 fő 

3. Középvezetői szint Munkaközösség vezetők 

 

Alsós munkaközösség vezető 

 

Felsős munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható 

létszám 

 

 

Vezetői szinthez 

 tartozó 

beosztások* 

Vezetőknek 

 közvetlenül 

alárendelt 

munkakörök 

A munkakörökben 

foglalkoztatható 

létszám 

(munkakörönként) 

Megjegyzés (teljes 

vagy 

részmunkakörre, 

csatolt munkakörre 

való hivatkozás) 

Intézményvezető Igazgató-helyettes 

Gazdasági vezető 

2 fő 

1 fő 

Teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak 

Intézményvezető 

helyettes 

Munkaközösség 

vezetők 

Ifjúságvédelmi 

felelős 

Szabadidő szervező 

Diákönkormányzati 

vezető 

Könyvtáros 

IMIP vezető 

Feladatok 

függvényében 

 

Gazdasági vezető Technikai dolgozók  létszámkeret szerint 
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Fenntartó 

Igazgató 

Iskolatitkár Igazgatóhelyettesek Gazdasági vezető 

Alsós 

munkaközösség 

vezető 

Felsős 

munkaközösség 

vezető 

Alsó tagozatos 

tanítók 

Napközis 

csoportvezetők 

Felső 

tagozatos 

szaktanárok 

Ifjúságvédelmi felelős 

Szabadidő szervező 

Könyvtáros 

Pedagógiai asszisztensek 

 

Konyhai dolgozók 

Takarítók 

Karbantartók 
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V. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel  

5.1. Az iskolaközösség  

Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség 

tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon 

érvényesíthetik.  

5.2. Az iskolai alkalmazottak közössége  

Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban álló 

dolgozókból tevődik össze.  

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

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt., Kjt. 51§-82§ és ezekhez 

kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény Munkaügyi Szabályzata rögzíti.  

5.3. A nevelők közössége  

5.3.1. A nevelőtestület  

A nevelőtestület tagjai az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja,  

valamint az oktató - nevelő munkát közvetlenül segítő alábbi felsőfokú végzettségű dolgozók, 

a hitoktatók  

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel 

rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az 

iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

A tanárokkal kapcsolatos általános elvárások, valamint tevékenységükkel kapcsolatos 

feladatok:  

 Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel.  

 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli 

kibontakozását. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról ne feledkezzen 

meg.  

 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és 

pedagógiai műveltségét. Törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre.  

 Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, 
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többi tanárával.  

 Az iskola tanulóitól - a mindennapi életben szokásos figyelmességek kivételével - 

ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el.  

 A katolikus egyház tanításának elfogadása, a hivatali titok megőrzése az iskola 

minden tanárára nézve kötelező.  

 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi 

munkáját, azt tanmenetben, vagy témaköri tantervben rögzíti, s szeptember 30-ig az 

igazgatónak benyújtja. 

 A megtartott órák sorszámát, anyagát, az óráról hiányzó tanulókat bejegyzi a haladási 

naplóba.  

 Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Óráját pontosan kezdi és fejezi be.  

 Saját órájáról indokolt esetben az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés után tanulót 

elengedhet. Az osztályfőnök akadályoztatása esetén ideiglenesen jogaiba lép.  

 Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás teendőit.  

 Alkalmazkodik ahhoz a szabályhoz, hogy egy osztály egy napon legfeljebb két átfogó 

dolgozatot írhat.  

 A dolgozatokat legfeljebb két héten belül kijavítja, értékeli és kiadja a tanulóknak.  

 A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében fogadóórákat tart.  

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési 

rendjében felmerülő foglalkoztatásokba /ügyeletek, helyettesítés / bekapcsolódik.  

 A munkatervben előírt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt 

vesz.  

 A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.  

 A következő feladatokkal az igazgató megbízhatja: az órarend elkészítése, klub 

vezetése, nagyobb iskolai rendezvény /pl. színi előadás/ rendezése, tanulmányi, 

kulturális, sportversenyeken való felügyelet, a tanulók versenyekre való utaztatása, 

táboroztatás, a tanulmányi kirándulásokon kísérőtanárként való részvétel.  

Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó 

munkaközösségeket hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel:  

A bizottság (munkacsoport) neve- a feladat- és hatáskör  

1. alsós munkaközösség- alsós szakmai kérdések  

2. felsős munkaközösség- felsős pedagógiai és szakmai kérdések  
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 Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja:  

tanévnyitó értekezlet  

tanévzáró értekezlet  

félévi és év végi osztályozó értekezlet  

két alkalommal nevelési értekezlet  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 30 %-a 

kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja.  

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:  

 a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a 

jelen van;  

 a nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály, ill. az SZMSZ másként nem 

rendelkezik - nyílt szavazással is dönthet  

 a nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére titkos 

szavazással is dönthet.  

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A tantestületi 

értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak 

a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesz részt egy-egy 

értekezleten.  

5.3.2. A nevelők szakmai munkaközösségei  

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:  

a. alsós munkaközösség  

tagjai: a tanítók, napközis nevelők  

b. felsős munkaközösség  

tagjai: az osztályfőnökök és a szaktanárok  

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek.  

A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületen belül:  

 szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját;  

 részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és 
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módszertani korszerűsítés);  

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeret szintjének folyamatos 

mérése, értékelése;  

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása;  

 szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők 

önképzéséhez;  

 javaslatot tesznek és véleményezik a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai 

előirányzatok felhasználását;  

 segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját;  

 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. A 

szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv 

szerint tevékenykedik.  

A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A 

munkaközösség-vezetőjét  az igazgató bízza meg.  

A szakmai munkaközösség-vezetők tevékenységével kapcsolatos feladatok:  

 összeállítják a munkaközösség éves programját, 

 összehangolják az azonos területen működő tanárok munkáját (megbeszélik velük a 

tankönyvválasztást, a szakkörök, fakultációk indításával kapcsolatos javaslataikat),  

 óralátogatásokat végeznek,  

 szervezhetnek bemutató órákat, melynek tervét az éves munkatervben rögzíteni kell,  

 szervezik a pedagógusok továbbképzését,  

 figyelemmel kísérik a szakmai versenyek kiírását, gondoskodnak a nevezésről és a 

helyi versenyek lebonyolításáról,  

 törekednek az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására, feltárják a tantárgyak 

közötti koncentráció, a tantárgy oktatása fejlesztésének lehetőségeit,  

 javaslatokat tesznek a szaktantermek fejlesztésére, a teremfelelősök személyére,  

 a munkatervben előirányzott időben beszámolnak a munkaközösség 

munkájáról, javaslatot tehetnek kitüntetésre, jutalmazásra. 
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5.3.2.1.A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a Pedagógiai programmal és az 

éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 

 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a 

munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 

fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az 

emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei 

és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése 

céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák anyagát. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 

szakirányításának ellátására. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

5.3.2.2. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartása és feladatai 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért 

és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének 
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összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett 

feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és 

sportversenyek. 

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen 

tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a 

munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

5. 4. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

Az iskola egészének életéről, az aktuális feladatokról a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán 

keresztül, valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat.  

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

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell.  

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

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel és a 

nevelőtestülettel.  

5. 5. A nevelők és a szülők kapcsolattartása  

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

 az igazgató:  

o a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy iskolai szülői értekezleten  

o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül  

o az alkalmanként vagy időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül.  

 az osztályfőnök:  

o az osztályszülői értekezleten  

o a fogadóórán tájékoztatják a szülőket.  

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:   

 szülői értekezletek  

 fogadóórák  
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 nyílt napok  

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben.  

A szülői értekezletek és fogadó órák idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza. A 

szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  

A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai programjáról, Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról és Házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesektől az 

iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadó órákon 

kérhetnek tájékoztatást. Az említett dokumentumok nyilvánosak, minden érdeklődő számára 

elérhetők. A Pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken található meg:  

 az iskola honlapján, 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél, 

A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

Az osztályfőnökök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok  

 A keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelik tanítványaikat.  

 Célzatosan összehangolják osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek 

azért, hogy osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van.  

 Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik 

az okokat és segítenek kiküszöbölni őket. Keresik a szegényebb tanulókon való segítés 

módjait, gondoskodnak a hivalkodó öltözködés, viselkedés elkerüléséről.  

 Igyekeznek folyamatos jelenlétükkel is kifejezni az osztályukkal való törődésüket 

/szünetekben, lelkigyakorlatokon, osztálymiséken való részvételükkel/.  

 Figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi eredményeit, ellenőrzik, hogy be van-e 

írva minden osztályzat ellenőrzőjükbe.  

 Koordinálják és segítik az osztályukban tanító pedagógusok munkáját, látogatják 

óráikat.  

 Gondot fordítanak arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága arányos legyen, hogy 
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egy napon kettőnél több átfogó, számon kérő dolgozatot ne írjon az osztály.  

 Szükség esetén tanácskozást hívnak össze az osztályukban tanító pedagógusok 

számára.  

 Gondot fordítanak arra, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak 

részt a tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból.  

 Minősítik a tanulók magatartását és szorgalmát.  

 Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesznek a tanulók jutalmazására, 

segélyezésére, büntetésére.  

 A Házirend "tanulók büntetése" című melléklete szerinti fegyelmező intézkedéseket 

szükség esetén meghozzák.  

 Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló egy-két tanórai távolmaradására.  

 Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról.  

 Tanítványaikkal tanulmányi kirándulást szerveznek, kulturális programokon tanulói 

kíséretet látnak el.  

 Gondoskodnak osztályuk kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről.  

 Évente legalább két szülői értekezletet tartanak, szoros kapcsolatot tartanak fenn az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készítenek.  

5.6. Az igazgatóság és a nevelőtestület  

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus-vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás 

fórumai:  

az iskolavezetőség ülései  

a különböző értekezletek  

megbeszélések  

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:  

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 
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ülés döntéseiről, határozatairól.  

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni  

az iskolavezetőség felé.  

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

munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

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

rendje 

1. Az iskolai diáksportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár 

segíti. 

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

igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével  folytatott megbeszéléseken. 

3. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki kell 

kérni az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint a az iskolai 

munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.  

4. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve a 

Diákönkormányzat iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a 

tanulók a következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás 

megszervezését igénylik, és ez alapján – minden év május 31-éig – javaslatot tesz az 

iskola igazgatójának az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. A 

szakmai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges, 

felhasználható időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi 

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

településen működő sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen 

feltételekkel vonható be. 

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

Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként 

kell elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi 

formák, sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell 

meghatározni.  

6. Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola 

sportlétesítményeinek (sportudvar, tornaterem, stb.), valamint sport eszközeinek 

használatát.  
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5.8.  Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

1.  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

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

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

o az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

o a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

o az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

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

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

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

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az 

iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal, illetve 

az iskolaszékkel. 

2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 

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

feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

o az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai 

vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

o az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

o Egyéni megbeszélések: 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek 

neveléséhez; valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység 

kialakítása a szülő és a pedagógus között. 
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o Családlátogatás:  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, 

illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

o Szülői értekezlet: 

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, 

változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai 

magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi 

szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 

eredményeiről, problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak 

összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

o Fogadóóra: 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen 

keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 

(Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

o Nyílt tanítási nap: 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, 

tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

o  Írásbeli tájékoztató:  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról.    
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 A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg.  

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

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, 

az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai 

programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola 

igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott 

igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  

 Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 

házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie. 

 A Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

o az iskola honlapján; 

o az iskola fenntartójánál; 

o az iskola irattárában; 

o az iskola nevelői szobájában; 

o az iskola könyvtárában; 

o az iskola igazgatójánál; 

o az iskola igazgatóhelyetteseinél. 

 

 

4. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése 

iskolán kívüli intézményekkel 

 Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatósága állandó 

munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel: 
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- Az intézmény fenntartójával:  

 Veszprémi Érsekség 

8200 Veszprém, Vár u. 16. 

 

KIK Ajkai Tankerülete 

8400 Ajka, Alkotmány u. 3. 

 

- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri 

hivatallal: 

  

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

      Városháza 

      8400 Ajka, Szabadság tér 12. 

 

- A megyei pedagógiai intézettel: 

  

Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém  Megyei Irodája 

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4. 

 

- Az oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:  

 

A Veszprémi Érsekség által fenntartott katolikus iskolák. 

 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2. 

 

Borsos Miklós Általános Iskola                                           

8400 Ajka, Móra Ferenc u. 19. 

 

Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 

8400 Ajka, Fürst S. u. 2. 

 

Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

 8400 Ajka, Gyepesi út 22. 

 

Bródy Imre Gimnázium  és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény     

       8400 Ajka, Bródy u. 4. 

 

Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium                                

      8400 Ajka, Bródy u. 2. 
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Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium   

8400 Ajka, Kandó K. ltp.4. 

 

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai  

Módszertani Intézmény                                                         

8400 Ajka, Verseny utca 18. 

  

- A helyi nevelési intézmény vezetőivel, óvodapedagógusaival: 

 

Ajka Városi Óvoda 

8400 Ajka, Bródy u. 7. 

 

A területileg illetékes nevelési tanácsadóval:  

 

Nevelési Tanácsadó                                                                  

8400 Ajka, József A. u. 30. 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

 

 Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn: 

 

- Az iskolát támogató Alma Mater Alapítvány (8400 Ajka, Vasvári P. u. 15.) 

kuratóriumával. 

 

- Az alábbi közművelődési intézményekkel: 

  

Szaléziánum Turisztikai Központ  

8200 Veszprém, Vár u. 31. 

 

 

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ   

8400 Ajka, Szabadság tér 13. 

 

Városi Múzeum 

8400 Ajka, Szabadság tér 4. 

 

Hubertus Erdei Iskola 

8400 Ajka, Parádkút  064/6. 
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Magyarpolányi Művészeti Alapiskola 

8449   Magyarpolány, Petőfi u. 4. 

 

 Veszprémi Petőfi Színház 

8200 Veszprém, Óvári F. u. 2. 

 

Pannon Várszínház 

8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. 

 

- Az alábbi társadalmi egyesületekkel:  

 

Fekete István Irodalmi Társaság 

Városi Múzeum, Ajka Szabadság tér 4. 

 

Civil Ház 

8400 Ajka, Sport u. 25. 

 

Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel:   

 

Ajkai Városi Diáktanács 

8400 Ajka, József A. u. 30. 

 

- Az alábbi egyházakkal:  

 

Római Katolikus Egyházközség                           

Ajka, Fő utca 2. 

 

Ajkai Evangélikus Egyházközség                          

Ajka, Kossuth u. 2/b 

 

 

Református Lelkészi Hivatal                                  

Ajka, Vörösteleki utca  44. 

 

 

További kapcsolataink: 

 

Ajkai Rendőrkapitányság 

8400 Ajka, Rákóczi F. u. 1.  
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Magyar Imre Kórház 

8400 Ajka, Korányi F. u. 1. 

      Idősek Otthona 

8400 Ajka, Újélet u. 13. 

 

Méltó Élet Esélye Idősek Otthona 

8400 Ajka, Frankel L. u. 8. 

 

Pannon Lapok Társasága 

8200 Veszprém, Házgyári út 12. 

 

 

 A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn: 

  

  Védőnői Szolgálat   

  8400 Ajka, Petőfi S. u. 17/19. 

 

Fogorvosi Rendelő 

8400 Ajka, Cserhát u. 3. 

 

Ezek illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát.  

 

 A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn : 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ  

8400 Ajka, Frankel  u. 8. 

 

Ajka Város Polgármesteri Hivatal  

Szociális és Igazgatási Iroda  

Városi Gyámhivatal 

8400 Ajka, Szabadság tér 12. 

 

A munkakapcsolatok megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettesek 

a felelősek. 
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5.9. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok  

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.  

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

nevelőtestületet.  

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

meg.  

5.10. A minőségbiztosítási munkacsoport, a belső ellenőrzés rendje 

A minőségbiztosítási munkacsoport felmérésekkel, elemzésekkel segíti az iskolában folyó 

nevelő-oktató munka színvonalának növekedését, elégedettségi mutatókat állítanak fel az 

intézményben zajló valamennyi tevékenységről. A munkacsoport három tagból áll (vezető + 

két tag), akiket a feladat végzésére a tantestület véleményének figyelembe vételével- az 

igazgató bíz meg.  

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 kerettanterv, valamint az iskola Pedagógiai Programja szerint előírt) 

működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

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

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek, 

 munkaközösség-vezetők, 
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3. Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola 

pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat 

elvégzésére kijelölni. 

4. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése 

során: 

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

o a tanítási óra felépítése és szervezése, 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

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

a tanítási órán, 

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

(A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata 

alapján az iskola vezetősége határozza meg.) 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás. 

5.11. A szülők közösségei  

5.11.1. Az osztályok szülői munkaközössége:  

 Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, 

kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZM) működik.  

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

 Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből két képviselőt választanak az 

iskolai SZM-be.  

 Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a 

választott osztály SZM képviselők vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az 
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iskola vezetőségéhez.  

5.11.2. Az iskola szülői munkaközössége:  

Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai SZM 

választmánya.  

 Az iskolai SZM választmányának munkájában az osztály szülői munkaközösségek 

választott képviselői vehetnek részt.  

 Az iskolai SZM elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.  

 Az iskolai SZM választmánya (vezetősége) vagy az iskolai szülői értekezlet akkor 

határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50 %-a jelen van: döntéseit 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 Az iskolai SZM választmányát (vezetőségét) vagy az iskolai szülői értekezletet az 

iskola igazgatójának tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívni, és itt 

tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.  

5.11.3. Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési  

jogok illetik meg:  

 megválasztja saját tisztségviselőit  

 kialakítja saját működési rendjét  

 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 

kérdésekben  

5.12. A tanulók közösségei  

5.12.1 Az osztályközösség  

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

hoznak létre. Az osztályközösségek diákjai a tanórák /foglalkozások/ túlnyomó többségét az 

órarend szerint közösen látogatják.  

Az osztályközösség, mint az intézmény Diákönkormányzatának legkisebb egysége, 

megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és delegál az intézmény 
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Diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az 

osztályfőnök áll.  

 

5.12.2. A Diákönkormányzat  

A Diákönkormányzat és működési rendje:  

 A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

Diákönkormányzatot hozhatnak létre. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat 

érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

 A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség 

fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá.  

 Az intézmény Diákönkormányzatának Szervezeti és működési rendje a Szervezeti és 

Működési Szabályzat mellékletét képezi.  

 Ez a Szervezeti és működési rend határozza meg a Diákönkormányzat döntési, 

egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogkörét.  

 A Diákönkormányzat tevékenységéhez térítés nélkül igénybe veheti az iskola 

berendezéseit, anyagi eszközeit.  

 A Diákönkormányzat tevékenységét a nevelőtestületből választott pedagógus irányítja.  

VI. Az iskola működésének rendje  

6.1. Az iskola működésének rendje:  

 Intézményünkben heti öt napos munkarend van.  

 Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6 órától délután 19 óráig 

tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek 

ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.  

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

délután 16.00 óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell 

tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes 

nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkoztatást tartó pedagógus 

felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló 

intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli 

és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges 
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szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A 

megbízatást a dolgozók tudomására kell hozni.  

 Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 13.30 óra között kell 

megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10-20 perc.  

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

tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és alsó tagozatban 17.00-ig, felső tagozatban 

pedig 16.00 óráig tart.  

 Az iskolában reggel 7.30 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. 

Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a Házirend 

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

balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.  

 Az iskolában egyidejűleg három ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes 

ügyeletes nevelő felelősségi területe az iskola rá bízott épületrészére, illetve 

nagyszünetben az udvarra terjed ki. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő 

személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el 

az iskola épületét. Az ügyeletes nevelők munkáját diákügyeletes segíti, az ő feladatát 

és hatáskörét a Házirend tartalmazza.  

 Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató, 

az igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök adhat engedélyt.  

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

Ettől eltérni az igazgató beleegyezésével lehet. 

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

irodában történik 7.00 óra és 15.30 óra között.  

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

szerint tart nyitva, az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a 

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.  

 A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni.  

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

helyiségeinek használói felelősek:  

o az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

o az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

o a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,  

o az iskolai SZMSZ-ben és a tanulói Házirendben megfogalmazott előírások 
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betartásáért.  

 Az intézményben iskolai könyvtár működik, amelynek rendjét az SZMSZ 

mellékletében található Könyvtári működési szabályzat tartalmazza.  

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják.  

 Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését ellenőrizzük. Az 

iskolaépületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak.  

 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.  

 Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és a tanítási 

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

iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó 

külső igénybe vevő csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak az épületben.  

6.2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési- oktatási intézménnyel 

 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak 

kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.  

VII. Az iskola vallási élete, ünnepei, hagyományai:  

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi 

életbe beépülő lehetőségek:  

a. A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be. 

b. Napi ima: a tanítás megkezdése előtt és után, valamint étkezésekkor osztályszinten; 

közösen imádkoznak a gyerekek a pedagógusokkal együtt.  

c. Tanulóinknak a hétköznapi szentmiséken vállalt szolgálatai (ministrálás, felolvasás, 

ének, dramatizálás).  

d. Vasárnapi szentmiséken aktív részvétel.  

e. A misén részt vevő gyerekek olvassák fel az olvasmányt, könyörgést.  

f. Alkalmanként a szülői értekezleten az egyházközség plébánosa szól a szülőkhöz a 

vallásos neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről.  
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g. A szülőknek felnőtt katekézist biztosítunk.  

h. Az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni.  

i.  Iskolánk rendszeresen járatja a katolikus újságokat, folyóiratokat és buzdítja mind a 

gyerekeket, mind a szülőket azok olvasására.  

j. Az osztályfőnöki órák tartása a katolikus szemléletmód szerint történik.  

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit 

ébresztése, a diákok személyes Isten-kapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak 

megalapozott Isten-kapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hitoktatásnak nemcsak az 

a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus 

tanítványává tegye. Ezt csak a személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. 

Mindig tekintettel kell lenni a gyermekek életkorára, és eddigi vallási műveltségükre. S ha 

mindent megtettünk, akkor is Isten kegyelme ad minden fejlődést a diákok lelkében.  

A hittanórán való részvétel a tanulók számára kötelező, melyet az iskola az órarendbe beépít. 

A tanulók hittan oktatását római katolikus hittanár végzi. 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életébe. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 

magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep 

szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát és 

stabilitást adnak.  

7.1. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
 

1. Az iskola jelvénye 

 Kék alapon arany fonállal hímzett kitűző, melyen a magyar korona és a kettős kereszt 

látható. Felirata: Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. 

A kitűzőt az első osztályosok a tanévnyitó alkalmából ajándékként kapják. Viselése minden 

ünnepélyes alkalommal kötelező. 

2. Az iskola pedagógusainak és tanulóinak ünnepi viselete 

Fekete nadrág/ alj, fehér ing/ blúz és a kitűző. 

3.   Az iskola névadója, emlékének ápolása  
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Intézményünk Szent István Király nevét viseli. VII. Gergely pápa engedélyével Ő az első 

magyar szent és egyben szent király: „ emeljétek fel azok testét, akik Pannoniában a hit 

magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével öntözték, hogy őket a legnagyobb 

tiszteletben tartsák és méltó tisztelettel illessék.” Nemzetünk első elkötelezett, irányt 

mutató keresztény embere előtt tisztelegve választottuk iskolánknak a Szent István király 

nevet, aki nem csak intézményünknek, hanem városrészünk templomának is névadója. 

Példaképül és útmutatóként szolgál számunkra: „Szigorú és erőskezű, de mindvégig bölcs 

mérsékletet tanúsító, kegyes szívű uralkodó volt, akinek életét mélységes vallásos 

meggyőződés és a keresztény hit szándéka irányította.” (Dr. Pénzes János) 

Hagyományteremtő céllal minden év tavaszán Szent István király élete és kora címmel 

történelmi vetélkedőt rendezünk a környező iskolák felső tagozatosai számára. 

4. Iskolatörténeti emlékek gyűjtése (a felelős kijelölése, a gyűjtemény elhelyezése, az 

időszaki vagy állandó kiállítások rendje): névadónkról tartandó vetélkedőhöz kapcsolódóan 

évről- évre megújítva állandó kiállítást tervezünk. Megtekinthető az iskola folyosóján 

elhelyezett üveges szekrényekben. 

Időszaki kiállítás: a tanév egyes időszakainak aktuális rendezvényeihez, ünnepeihez tartozó 

írásos nyomtatványok, fényképek, tárgyak.pl. : Márton- nap. 

Felelősök: igazgatóhelyettesek, a rendezvénnyel megbízott szaktanár 

5. Iskolai internetes honlap (felelősök kiválasztásának módja, megjelentetés és üzemeltetés 

rendje). Honlapunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Felelősök: informatika szakos 

pedagógusok. 

6. Iskolai újság: megjelenését félévente tervezzük. Felelősei a Diákönkormányzat képviselői. 

Tartalma: aktuális hírek, elért eredmények. 

7. Iskolai évkönyv: az előző év eredményeinek összegyűjtése minden év okt. 1- jéig. Kiadása 

kerek évfordulókhoz kapcsolódóan történik. Felelősei: osztályfőnökök, igazgatóhelyettes. 

 

7.2. Ünnepeink  

 

A tanév jeles napjai:  

 

 VENI SANCTE  

 TE DEUM  
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 lelki napok, lelkigyakorlatok, gyónási alkalmak  

 farsang, iskolanapok  

 ballagás  

 az iskola névadójának ünnepe 

 anyák napja  

 

Egyházi ünnepek:  

 

Kötelező szentmisék felekezetre való tekintet nélkül: 

 

 Veni Sancte tanévnyitó szentmise 

 Te Deum tanévzáró szentmise 

Egyházi Ünnepek:   

 Szt. Gellért - a katolikus iskolák napja 

 Magyarok Nagyasszonya - részvétel a közös szentmisén  

 Mindenszentek - megemlékezés a hittan- vagy oszt.főnöki órán  

 Halottak napja - temetőlátogatás  

 Szt. Márton napja 

 Szt. Miklós napja 

 Szt. András - közös szentmise   

 Adventi gyertyagyújtások, koszorúkészítés a szülőkkel együtt 

 Karácsony, pásztorjáték előadása, hangverseny, lelki nap  

 Januári szentségimádási nap, közös szentmise   

 Hamvazószerda, Nagyböjt - lelki nap, Húsvét   

 Gyümölcsoltó Boldogasszony - közös szentmise  

 Pünkösd 

 Bérmálás, elsőáldozás  

Állami ünnepek:  

 okt. 1. A zene világnapja  

 okt. 6. Aradi vértanúk - futóverseny  

 okt. 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc  

 jan. 22. A magyar kultúra napja  

 márc. 15. az 1848-as forradalom és szabadságharc  
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7.3. Az ünneplés módjai  

 

Rendezvényeink: 

 Lelkigyakorlatok az ünnepekhez kapcsolódóan 

 Szentek életére emlékező műsorok 

 Szent Miklós várása 

 Adventi gyertyagyújtások 

 Karácsony előtti játszó or a templomban 

 Farsang 

 Anyák napja 

 Évente kulturális bemutató 

 Szent István- nap 

 Ballagás 

 Kirándulások, túrázások 

 Táborok 

Iskolán kívüli csoportos programok rendje 

 tanulmányi – és sportversenyek, 

 osztálykirándulások, 

 táborozás, 

 túrák, 

 erdei iskola, stb. 

VIII. A tanórán kívüli foglalkozások  

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

kívüli rendszeres foglalkozások működnek:  

a. napközi otthon  

b. egyéb tanórán kívüli foglalkozások  

o szakkörök  

o énekkar  

o diáksportkör  

o felzárkóztató foglalkozások  

o tehetségfejlesztő foglalkozások  
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8.2. A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok  

a. A napközi otthonba történő felvételt 1-4. osztályig az SZMSZ előírásai alapján 

határoztuk meg.  

b. A napközi otthon működésének rendjét az SZMSZ előírásai és a tanulói Házirend 

szabályozzák. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói Házirend részét képezi.  

c. A napközis foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli 

kérelme alapján történhet az igazgató engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés 

hiányában - az eltávozásra az igazgató, vagy igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

8.3. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok  

a. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató 

foglalkozások kivételével - önkéntes. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett 

tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik 

ki, részvételük a felzárkóztató foglalkoztatásokon kötelező. Ez alól felmentést csak a 

szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

b. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

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

tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.  

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

lehetőségek szerint figyelembe kell venni.  

d. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. Munkájukat 

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

az iskola pedagógusa. 

8.4. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesítése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente legalább egy alkalommal osztályuk számára tanulmányi kirándulást 

szerveznek. A tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli napok számát az 

iskola éves munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett helyét, idejét az 

osztályfőnökök határozzák meg.  

8.5. Az iskola nevelői, szülői, az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, 

kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.  

8.6. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének érdekében tanulmányi, a sport és kulturális 

versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók 
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felkészítéséért a munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.  

8.7. Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget  biztosít.  

8.8. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik.  

 

IX. A napközis foglalkozásokra való felvétel elvei  

9.1. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni.  

9.2. A napközi otthonba minden tanulót fel kell venni.  

X. A mindennapi testedzés formái  

10.1. Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti tanórai testnevelés 

és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozáson biztosít.  

10.2. A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai Diáksportkör keretében kell megszervezni. 

Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.  

10.3. Az iskolai Diáksportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár 

segíti.  

10.4. Az iskolai Diáksportkör foglalkozásait a tanévenként, a tantárgyfelosztásban 

meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető 

irányításával kell megszervezni.  

10.5. A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy  

 őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem  

 a téli időszakban: a tornaterem  

A tömegsport foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai tantárgyfelosztásban kell 

meghatározni.  
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XI. A tanulók mulasztásának igazolása  

 Ha a tanuló késik a tanóráról, a késés időtartamát percre pontosan be kell írni a 

haladási naplóba, a késést írásban igazolni kell (a percek összeadódnak).  

 A tanuló havi mulasztásait az osztályfőnöknek a napló megfelelő rovatában a 

hónap elteltével összesíteni kell.  

 Az iskolából való távolmaradást igazolni kell. 

 A szülő előzetes kérése alapján a tanuló 

- az osztályfőnök engedélyével 3 napot 

- az igazgató engedélyével 3 napot meghaladóan mulaszthat. 

 Az engedély kérése hivatalos kikérővel, vagy az ellenőrző könyvbe írt szülői 

kérvény formájában történhet. 

 Az előre nem látható esemény esetén a szülő köteles az osztályfőnököt a mulasztás 

napján értesíteni. Amennyiben az elmarad, az osztályfőnök kötelessége a 

mulasztás okának felderítése a mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül.  

 Az igazolást a tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 napon belül 

az osztályfőnöknek köteles átadni. 

 Ha a tanuló a mulasztást követő 5 napon belül nem igazolja távolmaradását, 

mulasztott óráit igazolatlannak tekintjük, melyről a szülőt az osztályfőnök értesíti. 

 A gyógytestnevelés az oda soroltak számára kötelező tanóra, a tanóráról való 

hiányzást igazolni kell.  

 Az igazolatlan mulasztások miatti intézkedések rendje: 

- 1 óra osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

- 2 óra osztályfőnöki intés, a szülő írásbeli tájékoztatása, valamint az iskola 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelősét értesíteni az ismételt igazolatlan 

mulasztásról. A Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelős  megkeresi a tanuló 

szülőjét. 

- 10 óra igazolatlan hiányzás esetén az igazgató értesíti az illetékes 

önkormányzat jegyzőjét. 

- 250 óra hiányzás(igazolt és igazolatlan együttesen, vagy a tanítási órák 

számának 30%-át meghaladó) esetén a tanév végén nem osztályozható, tehát 

évfolyamismétlésre bocsátható A nevelőtestület engedélyezheti , hogy 

osztályozó vizsgát tegyen. 
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 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható.  

XII. A tanulók jutalmazása 

 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény 

megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos 

viselkedés után alkalmazzák. A jutalmazás akkor működik, ha a diák erősen vágyik a 

jutalomra, és megtiszteltetés számára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő főleg 

kisgyermekkorban, de később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó 

időben kell alkalmazni. 

A tanulók jutalmazása és büntetése: 

Dicséretben részesül az a tanuló, aki képességeihez mérten: 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, aki a képességeihez mérten 

az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken vesz részt, vagy 

 bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírének megőrzéséhez és növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesíti. 

Az iskolai jutalmazási formái: 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért és/vagy példamutató magatartást tanúsított 

gyermekek oklevelet, könyvjutalmat, illetve a nyolc éven át kitűnő eredményt elért és/vagy 

példamutató magatartást tanúsított tanulók oklevelet, amelyet az iskola közössége előtt a 

tanévzáró ünnepélyen, a ballagáson vehetnek át. 

A Suligálán minden évben, maximum 4 tanuló, és két iskolai dolgozó kiemelkedő munkájáért 

Szent István-díjat kap. 

Tanév közben a dicséretek formái: 

 nevelői dicséret 
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 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

A szaktanári dicséret: 

 városi szintű versenyeken 2-3. helyezést ér el, 

 megyei, területi versenyre jut. 

Osztályfőnöki dicséret: 

 az osztály érdekében végzett, vagy az osztály jó hírnevét öregbítő cselekedetért 

 városi szintű versenyen 1. helyezést ér el, 

Igazgatói dicséret, ha: 

 megyei 1-10. helyezés, 

 országos versenyre jut, 

 nemzetközi versenyre jut. 

Nevelőtestületi dicséret: 

 országos felmenő rendszerű verseny 1-10. helyezés, 

 nemzetközi felmenő rendszerű verseny 1-20 helyezés. 

Tanév végén a dicséretek következő formáit alkalmazzuk: 

 Kiemelkedő tanulmányi munkáért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és szorgalomért 

 közösségi munkáért 

Szaktanári dicséret adható még annak a tanulónak, aki: 

 rendszeres többletmunkával hozzájárul a tananyag feldolgozásához, 

 részvételével emeli az ünnepélyek, rendezvények színvonalát. 

Csődöt mond a jutalmazás, 

 ha a jutalom értékét veszti 

 ha a jutalom időben túl távoli 

 ha jutalom (máshonnan) megszerezhető 

 ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhető 

 ha az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad 

 ha a jutalom elérése túl nehéz 
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A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért "hajt". Arra neveljük ezzel, hogy a jó 

viselkedésért ellenszolgáltatást kell kapnia. A jutalomszerzés rabjává váló gyerek számára 

csak a külső motiváció létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem 

jutalmaznak. Osztályzatokra hajt, nem a tudásra, nem a belülről jövő megelégedettségért 

dolgozik, hanem csak a külső elismerésért. A jutalmazás e torzulásának veszélye 

életkoronként és egyénenként változó. 

 

XIII. A büntetés 

A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé válásának 

megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése. 

A büntetés szabályai 

 Csak a bűnt büntetem, nem a bűnöst 

 Mindig ott kell álljon a büntetés mögött a megbocsátás, a kiengesztelődés lehetősége. 

 A kimondott büntetési szabályok be nem tartása következetlenség. 

 Az egyszer már büntetett viselkedést a továbbiakban mindig büntetni kell. 

 Büntetni közvetlenül a helytelenített viselkedés után kell. 

 Büntetni csak kivételesen súlyos esetben szabad más gyerek jelenlétében, mert ez 

megszégyenítés. 

 Ügyelni kell arra, hogy az egyszer büntetett viselkedés soha ne jutalmazódjon. 

 Nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran büntetni, mert a gyerek feladja a 

megjavulásra irányuló próbálkozásait. 

 Az enyhe büntetés nem hatékony, a túl súlyos viszont agresszivitást, erőszakot szülhet, 

károsíthatja a gyermek testi, lelki egészségét. 

A büntetésnek számos negatív hatása is lehet a gyermek fejlődésében, mégis a kisebbik rossz 

választásának elve alapján számos helyzetben élni kell vele. Egyes helyzetek nem oldhatóak 

meg e nélkül. Nincs idő kivárni, amíg a helyes magatartást megérti és az belsővé válik. 

Másrészt csak ezzel tudom felállítani a végső viselkedési korlátokat, illetve a felállított 

korlátokat betartani. 

Az iskolai büntetések: 

Az a tanuló, aki: 

 tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

 igazolatlanul mulaszt, vagy 

 bármely más módon árt az iskola jó hírének, büntetésben részesül. 

A büntetések formái: 
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 nevelői figyelmeztetés, 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 szaktanári intés, 

 szaktanári megrovás, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 igazgatói megrovás, 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, 

 nevelőtestületi intés, 

 nevelőtestületi megrovás 

 iskolából eltanácsolás. 

 

A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú és személytelenné válhat. 

Elhidegülhet a kapcsolat, a tanár és a diákok között, hiszen nem lehet szeretetteljes 

kapcsolatot kialakítani azzal, akitől félnek. Egy ilyen aszimmetrikus viszonylatrendszerben 

szükségszerűen megjelenik a rivalizálás, törleszkedés, hízelgés, illetve védekező 

mechanizmusokat alakítanak ki a diákok. 

Megjelenik az ellenállás, hazudozás, képmutatás, dac, düh, árulkodás, talpnyalás, behódolás, 

stréberség, versengés, fantáziálás, félénkség, gyávaság, menekülés, depresszió, stb. 

 

Az interperszonális kapcsolatrendszerek csak egymás elfogadásával fejlődhetnek, épp ezért a 

gyerekkel úgy kell bánni, mint akinek joga van részt venni saját élete alakításában. Azt kell 

elérni, hogy az általunk értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre érdemesnek 

tartsa, hogy ne mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget. 

A személyiség fejlődőképességének hiánya, ha valaki túlzottan igényli az irányítást. Az ilyen 

gyerekek nem akarnak felnőni, nem akarják vállalni a döntésekkel járó felelősséget. Azzal, 

hogy elfogadják az irányítást, kibújnak a döntés felelőssége alól, megmaradva abban a 

gyermeki állapotban, mikor még nem az ő terhe volt eldönteni mi helyes és mi nem. A 

személyiség fejlődésének fontos lépése, ha valaki vállalni akarja saját életének alakítását. 

Ahhoz, hogy a diák fegyelmezett személlyé váljon, azonosulnia kell azzal a gondolattal, hogy 

számára fontos a fegyelmezetté válás. Ezt akkor tudja megtenni, ha megpróbál utánozni 

valakit, aki fegyelmezett, önfegyelmében hiteles, tekintélye tudásából, bölcsességéből 
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származik. Az önfegyelem mintája épül be a diákba, és ennek elősegítése, kivárása rendkívül 

nagy türelmet igényel. 

 

 

Az önfegyelem 

Az önfegyelem stabil belső értékrend. Az önfegyelemmel rendelkező ember: 

 tudja saját értékeit, ezért vigyáz magára, 

 értékesnek tartja idejét, ezért jól akarja kihasználni, 

 tudja saját korlátait, ezért nem vállal többet, mint amire képes, 

 tudja, hogy a problémák nem múlnak el maguktól, csak ha megoldja őket, 

 nem halogatja a megoldást, 

 el tudja dönteni miért tartozik felelősséggel, miért nem, 

 nem adja át a döntést saját sorsa felől másnak, 

 ragaszkodik az igazsághoz 

 nyitott, ezért fejlődőképes 

 tudja, hogy a fejlődés a túlhaladott dolgok (gondolkodásmód) feladásával jár 

 vállalja a változás, az őszinteség kockázatát 

Az önfegyelem mintája csak szeretettel adható át. A szeretet nem csak érzelem, hanem tett, 

akaratlagos cselekvés, döntés. Aki szeret, azért is teszi, mert így döntött. 

A szeretet nem vágyakozás szeretet érzése után, hanem elköteleződés. A szeretet fegyelmezett 

és célja a másik kiteljesedése. A szeretet attól növekszik, ha mások fejlődését segíti. A 

szeretet önmagunk vállalásával kezdődik, hisz csak az tud szeretni, aki önmagát elfogadja: 

"szeresd felebarátodat, mint önmagadat". (Mt. 19.19.) Önmagunk vállalása eleve kizárja a 

színészkedést a szerepjátszást. A tudatosan vállalt emberség pedig a másik tiszteletével 

kezdődik: "aki első akar lenni legyen mindenkinek a szolgája". (Mk. 9. 35.) Aki diákjaiban az 

embert, a teremtményt tiszteli, az hasonló tiszteletre számíthat. 

Ha az a célunk, hogy diákjaink fegyelmezettek legyenek, akkor úgy kell őket szeretnünk, 

hogy szabadnak érezzék magukat tőle, azt érezzék, hogy a fejlődőképes embert szeretjük 

őbenne és abban segítünk, hogy a saját útját megtalálja. 

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi 

eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 
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 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem 

derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ 

megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.  

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.  

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 

nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem 

jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik.  

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben.  

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet 

a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének.  

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell 

csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de  

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) 

meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.  
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 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek 

célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a 

kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a 

sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a 

sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes 

találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről  

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét  

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége  

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 

és a szülőt nem kell értesíteni  

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 

igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető 

eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban 

értesíti az érintett feleket  

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei  

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges  

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza  

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek 

célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése  
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 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti  

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással 

lezáruljon  

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá  

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 

tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 

mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 

nézetkülönbség fokozódása  

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  

13.6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét az iskola igazgatója határozza meg.  

XIV. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása  

14.1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója 

megállapodást köt az iskolaorvossal.  

14.2. A megállapodásnak biztosítani kell:  

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:  

o belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal,  

o szemészet évente egy alkalommal.  

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal,  

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,  

 a tanulóknak az iskola védőnője által végzett higiéniai-tisztasági szűrővizsgálatát 

évente két alkalommal.  

A szűrővizsgálatok idejére az iskola tanári felügyeletet biztosít.  
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XV. Az intézmény vezetőinek és dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzésében és esetén; illetve az intézményi védő, óvó előírások. Rendkívüli esemény 

esetén szükséges teendők 

15.1. A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható gépek, eszközök:  

 a tanuló által nem használható gépek, eszközök azok, amelyek jogszabályban, 

használati utasításban veszélyesnek minősülnek.  

 a 10 évesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete mellett használható 

eszközök, gépek:  

o törpefeszültséggel működő forrasztópáka  

o 220 V feszültséggel működő kettős szigetelésű, úgynevezett "pillanat"- 

forrasztópáka  

o villamos háztartási gépek  

o segédmotoros kerékpár szerelési gyakorlathoz  

o egyéb 220 V feszültséggel működő eszközök  

 pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép.  

15.2. Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére 

az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszély fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye.  

15.3. Az iskola dolgozóinak a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésévei kapcsolatosan:  

a. Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ mellékleteiben 

található Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat,  a Tűzriadó terv rendelkezéseit. 

b. A NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a 

tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, 

rendszabályokat és viselkedési formákat.  

c. A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti 

beosztásban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét 

folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési 

szabályokat a tanulókkal betartatni. 
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d. Az osztályfőnöknek és az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek 

megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:  

o A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni 

kell:  

 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

 a házirend balesetvédelmi előírásai,  

 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

katasztrófa, stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 

útvonalat, a menekülés rendjét,  

 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésévei kapcsolatban.  

o Tanulmányi kirándulások, túrák előtt,  

o Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt  

o Rendkívüli események után,  

o A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók 

figyelmét.  

e. A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű 

feladat, illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, 

a kötelező viselkedés szabályaira.  

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

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

arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.  

g. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a 

gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait a Munkavédelmi és 

Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

h. Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A 

munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe 
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bevont dolgozókat az SZMSZ mellékletében található Munkavédelmi és Tűzvédelmi  

Szabályzat tartalmazza.  

i. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület 

kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a Tűzriadó terv előírásai szerint kell 

elvégezni. A Tűzriadó tervben meg kell határozni: 

o a rendkívüli esemény jelzésének módját, 

o a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét,  

o a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, 

mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése,  

o fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése),  

o az iskola helyszínrajzát,  

o az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a 

vízszerzési helyeket, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a 

tűzveszélyességi osztály feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival.)  

15.4. Teendők bombariadó esetén, telefonon történt bejelentés alapján, vagy idegen és 

ismeretlen csomag észlelése esetén a rendőrség értesítése.  

Feladatok a rendőrség érkezéséig:  

 az épület kiürítése, a tűzriadó kiürítési tervének megfelelően.  

 szükség esetén a közművek lezárása  

 a tanulók biztonságos elhelyezése és felügyeletük biztosítása  

 a helyszín biztosítása a rendőrség kiérkezéséig Az épület átvizsgálása után a további 

teendőkről az igazgató intézkedik.  

15.5. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén  

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

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

1. a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia,  

2. a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetnie,  
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3. minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az iskola 

igazgatójának.  

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlevő többi nevelőnek is részt 

kell vennie.  

b. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell 

tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az 

orvosi segítséget.  

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

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

hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell 

állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a 

szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.  

d. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján:  

o A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani,  

o A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetet haladéktalanul ki kell 

vizsgálni és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy 

példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek). A 

jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.  

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

baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni.  

15.6. Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az 

SZMSZ mellékletében található munkabiztonsági szabályzat tartalmazza.   

XVI. Térítési díj befizetése, visszafizetése  

16.1. Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 15. napjáig személyesen az 

iskolatitkárnak kell befizetni.  

16.2. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat  

 túlfizetésként a következő hónapra elszámolja.  
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XVII. A tankönyvellátás rendje  

A tankönyvellátás jogszabályi háttere : 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXII. törvény, 

 a 17/2014. (III.12.)  EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint a tankönyvellátás rendjéről 

  Magyarország mindenkori központi költségvetéséről szóló törvény 

Állami normatív hozzájárulás a tanulók ingyenes tankönyvellátásához  

Magyarország mindenkori éves központi költségvetésében kerül meghatározásra a tanu-

lók tankönyvvásárlásához igényelhető állami normatíva. 

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyv-

kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt 

tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás 

útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki 

a) tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív 

kedvezmény). A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, 

gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív 

kedvezmény. 

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása 

szükséges: 

a. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

b. tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

c. a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 
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szakvéleménye; 

d. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

A normatív kedvezmény igénybevételével kapcsolatos bármilyen változást 

haladéktalanul be kell jelenteni az iskolában! 

Jelenleg a normatív támogatáson túli kedvezmények adására nincs más lehetőség. 

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni, 

melyet az iskolában lehet beszerezni. 

A tankönyvellátás eljárás rendje 

A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás jelentősen módosult rendjét határozza 

meg. Ez a következőket írja elő. 

  

32. § (5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az 

állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a 

pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, a 

továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a 

pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint 

bocsássák rendelkezésre. 

(8) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő 

nyilatkozat beszerzésének módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az iskola 

házirendjében kell meghatározni. 

 

 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a 

szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban 

kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 

  

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által 

megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt 

tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség 

véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a 

fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 

 

Az igazgató a tankönyvfelelős segítségével a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet  

melléklete felhasználásával felméri a normatív kedvezményre  jogosult tanulók számát, 

meghatározza az ingyen tankönyvre jogosult tanulók számát illetve az használt tankönyv 

vásárlást igénylők számát  

Az igazgató a könyvtáros segítségével meghatározza, hogy hány tanulónak lehet 

biztosítani tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés 

útján. 
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A felmérés eredményéről az igazgató tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolai szülői 

szervezetet (közösséget) az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

Az iskola igazgatója meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjében beálló esetleges 

változásokat, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót. 

A munkaközösség vezetők a munkaközösségek tagjainak véleményének kikérése után 

összeállítja az adott terület tankönyvrendelését. 

A tankönyvfelelős a munkaközösségek által összeállított jegyzék alapján összeállítja a 

tanulói rendelés listákat. 

A tanulói listák segítségével felméri az egyéni tanulói igényeket. 

Az egyéni tanulói igények és az ingyenes ill. normatív tankönyvellátásra alkalmas 

könyvek jegyzékének segítségével a tankönyvfelelős összeállítja az intézmény rendelési 

jegyzékét. 

A rendelést a jogszabályban meghatározott módon a tankönyvfelelős elvégzi. 

hat. idő : március utolsó munkanapja 

Az igények változásával a rendelést a jogszabályban meghatározott módon a 

tankönyvfelelős elvégzi. 

A tankönyvfelelős pótrendelést adhat le a változások kezelésére. 

A tankönyvfelelős az intézmény munkatervében meghatározott időpontban megszervezi 

a tankönyvosztást. 

 

XVIII. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési és 

 hitelesítési rendje 

 

 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
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 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 

 

XIX. Pedagógusok használatába kerülő informatikai eszközök meghatározása 

 

Az iskola pedagógusai előzetes egyeztetés után használhatják az informatika teremben 

található elektronikus eszközöket. 

Az osztálytermek és irodák elektronikus eszközeit (interaktív tábla, digitális tananyag, lap- 

top, szavazógépes berendezés, videó, TV, CD- lejátszó) a felelősök beleegyezésével minden 

pedagógus használhatja. Visszaszolgáltatásuk hiánytalanul és kifogástalan állapotban kell, 

hogy megtörténjen. 



65 

 

XX. Munkaköri leírások 

 

20.1.Intézményvezető helyettes 

Név:  

Szakképzettsége:  tanár 

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

Intézményvezető helyettes munkaköri leírása 

(A tanító/ tanár munkaköri leírással együtt érvényes) 

 

A munkakör célja: 

A közoktatási törvény szerint az intézményvezetői feladatok ellátásában való aktív 

közreműködés. 

 

A munkakör tartalma 

Vezetési feladatok 

I. Általános vezetési feladatok 

1. Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 

Figyelemmel kíséri az intézmény alapító okiratában foglaltakat, indokolt esetben észrevételt 

tesz az intézményvezetőnél. 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok 

Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében. 

Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

3. Házirenddel kapcsolatos feladatok 

Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 

4. Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény minőségpolitikájának főbb irányaira, javaslatait 

továbbítja az intézményvezető felé. 

Közreműködik az intézményi minőségirányítási program elkészítésében. 

5. Adat nyilvántartás, kezelés 

Részt vesz a közoktatási törvény 2. sz. mellékletében meghatározott adatok nyilvántartásában, 
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kezelésében. 

6. A meghatározó intézményi  dokumentumok nyilvánossága 

Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a minőségirányítási program nyilvánosságra 

hozatalában. 

7. Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

Az intézményvezető helyettesítése során gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

1. Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 

Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

 

2. Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a  

nevelési év rendjének meghatározásában. 

A munkaterv elkészítése során kikéri az iskolaszék, a diákönkormányzat, a szülői szervezet 

véleményét. 

3. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok 

Segíti a nevelőtestület vezetését. 

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

megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 

Támogatja az intézményvezető nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 

4. Döntési, együttműködési feladatok 

Döntési-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

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

Együttműködik a 

 - diákönkormányzattal, 

 - szülői szervezetekkel. 

5. Az iskolai oktatás megszervezése 

Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 

Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 

Támogatja az intézményvezető azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 

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

meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

6. Egyéb feladatok 

Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 

Segíti az intézményvezető gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 

Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységét. 

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

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való 

értesítési feladatok ellátásában. 

 

III. Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok 

1. Az intézmény működtetése 
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Segíti az intézményvezetőt az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a  

működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek.  

Támogatja az intézményvezetőt az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében. 

 

2. Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok 

Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában. 

Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. 

Közreműködik a beszámolási tevékenységben. 

3. A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási 

feladatok 

Segíti az intézményvezető az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos 

adatszolgáltatási feladatok ellátását. 

Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az intézményvezetőtől kért információk 

biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában. 

4. A pénzügyi-számviteli szabályozottsággal kapcsolatos feladatok 

Közreműködik az intézményre vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok elkészíttetésében, 

különösen a következők vonatkozásában: 

 - számviteli politika a kapcsolódó szabályzatokkal (számviteli rend) 

 - számlarend 
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20.2. Pedagógus, munkaközösség-vezető 

 

Név:  

Szakképzettsége:  tanító/tanár 

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A munkakör tartalma 

 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

1. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 - A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 

 - Tiszteli az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 

 - Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét.    

              Közösségi feladatokat vállal. 

 

2. Együttműködés a szülőkkel 

 - Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

              képességeinek kibontakoztatásában. 

 - A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a    

              tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során. 

 

3. Az egyes jogok biztosítása 
 - Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 - Gondoskodik a szülők joginak biztosításáról. 

 - Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

              intézkedései meghozatalakor. 

 

4. Az intézmény működésével, szakmai tevékenységgel kapcsolatos feladatok 
 - Az SZMSZ, a PP és a Házirend szabályait betartja és betartatja tanórán, tanítási idő 

              alatti ügyeletben és iskolai rendezvényeken. 

 - Részt vesz a szakmai munkaközösségek munkájában. 

 - Beszámol pedagógiai szakmai tevékenységéről. 

 - A pedagógus etika betartásával végzi munkáját az iskola kollektívájában. 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

1. A tanár alapfokú nevelési-oktatási feladatai 
 - Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 

 - A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 

 - Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek együttes nevelését. Ehhez 

kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 

megfelelően készíti fel a további tanulásra. 

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel       

való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

- Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret     

  fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 
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 - Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség,  

szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

 - Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok  

tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket. 

 - A tanulót testi és a lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 

 - Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait. 

 

2. A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 - Alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. 

 a) oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, 

     erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, 

 b) oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

 c) oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló 

  - egyéni képességét, 

  - tehetségét, 

  - fejlődésének ütemét, 

  - szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

  - sajátos nevelési igényét, 

 d) segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, 

 e) segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 f) a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

    átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 

 g) ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges    

                intézkedéseket megteszi 

 h) közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

 i) közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,  

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

j) a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi  

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

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

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

l) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

m) a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

n) a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, 

o) közreműködik szakmai alapon az iskolai tankönyvrendelésben. 

 

3. A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával 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 tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket,  

ruházati és más felszereléseket kiválasztja. 

- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 

4. A tanulók értékelése 

 - Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

 

5. Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 - A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

 - Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja  

az SZMSZ-ben és a továbbképzési tervben foglaltak szerint. 
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 Munkaközösség-vezető feladata 

 

Az intézmény alapdokumentumainak megfelelően szervez, és irányítja a rábízott 

munkaközösség munkáját: 

- A szakmai munka tervezése (tanmenetek elkészítése, ellenőrzése). 

- Koordinálja a szakterület mérési-értékelési tevékenységét (felmérők, vizsgák). 

- Koordinálja a szaktárgyi versenyen való részvételt. 

- Ellenőrzi a munkaközösségi tagok munkáját, erről beszámol, értékel. 

- Részt vesz az iskolavezetés munkájában a vezetői megbeszéléseken. 

- Az intézményvezetők távollétében teljes felelősséggel vezetői feladatokat, ügyeletet      

lát el. (kivétel költségvetés és humánpolitikai szerződések) 

 

 

Az iskola valamennyi pedagógusától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

A keresztény nevelő szereti intézményét, és azt – munkaköri kötelezettségein felül is – a jó 

sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja. 
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20.3. Tanár, osztályfőnök 

 

Név:  

Szakképzettsége:  tanár 

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A munkakör tartalma 

 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

1. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 - A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 

 - Tiszteli az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 

 - Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét.    

              Közösségi feladatokat vállal. 

 

2. Együttműködés a szülőkkel 

 - Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

              képességeinek kibontakoztatásában. 

 - A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a    

              tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során. 

 

3. Az egyes jogok biztosítása 
 - Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 - Gondoskodik a szülők joginak biztosításáról. 

 - Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

              intézkedései meghozatalakor. 

 

4. Az intézmény működésével, szakmai tevékenységgel kapcsolatos feladatok 
 - Az SZMSZ, a PP és a Házirend szabályait betartja és betartatja tanórán, tanítási idő 

              alatti ügyeletben és iskolai rendezvényeken. 

 - Részt vesz a szakmai munkaközösségek munkájában. 

 - Beszámol pedagógiai szakmai tevékenységéről. 

 - A pedagógus etika betartásával végzi munkáját az iskola kollektívájában. 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

1. A tanár alapfokú nevelési-oktatási feladatai 
 - Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 

 - A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 

 - Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek együttes nevelését. Ehhez 

kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 

megfelelően készíti fel a további tanulásra. 

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel       

való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

- Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret     

  fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 
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 - Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség,  

szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

 - Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok  

tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket. 

 - A tanulót testi és a lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 

 - Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait. 

 

2. A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 - Alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. 

 a) oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, 

     erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, 

 b) oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

 c) oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló 

  - egyéni képességét, 

  - tehetségét, 

  - fejlődésének ütemét, 

  - szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

  - sajátos nevelési igényét, 

 d) segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, 

 e) segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 f) a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

    átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 

 g) ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges    

                intézkedéseket megteszi 

 h) közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

 i) közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,  

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

j) a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi  

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

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

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

l) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

m) a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

n) a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, 

o) közreműködik szakmai alapon az iskolai tankönyvrendelésben. 

 

3. A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával 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 tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket,  

ruházati és más felszereléseket kiválasztja. 

- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 

4. A tanulók értékelése 

 - Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

 

5. Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 - A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

 - Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja  

az SZMSZ-ben és a továbbképzési tervben foglaltak szerint. 
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Osztályfőnöki feladatok 

 

Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

 - Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek  

alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

 - Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve  

megerősödését. 

 - Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit,  

konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról. 

 - Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a  

problémamegoldásba bevonja a szülőket is. 

 - Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési  

feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is. 

 - Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

 - Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a  

szülőket érintő egyéb kérdéssel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

 - Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a  

szülőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 

 - Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos  

fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai 

rendezvényeken, programokon. 

 

Az iskola valamennyi pedagógusától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

A keresztény nevelő szereti intézményét, és azt – munkaköri kötelezettségein felül is – a jó 

sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja. 
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20.4. Tanító, osztályfőnök 

 

Név:  

Szakképzettsége:  tanító 

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

 

 

A munkakör tartalma 

 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

 

1. A tanítói feladattal kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 - A tanító rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 

 - Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az  

erkölcsi normákat. 

 - Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét.    

              Közösségi feladatokat vállal. 

 

2. Együttműködés a szülőkkel 

 - Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

              képességeinek kibontakoztatásában. 

 - A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a    

              tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során. 

  

3. Az egyes jogok biztosítása 
 - Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 - Gondoskodik a szülők joginak biztosításáról. 

 - Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

              intézkedései meghozatalakor. 

 

4. Az intézmény működésével, szakmai tevékenységgel kapcsolatos feladatok 
 - Az SZMSZ, a PP és a Házirend szabályait betartja és betartatja tanórán, tanítási idő 

              alatti ügyeletben és iskolai rendezvényeken. 

 - Részt vesz a szakmai munkaközösségek munkájában. 

 - Beszámol pedagógiai szakmai tevékenységéről. 

 - A pedagógus etika betartásával végzi munkáját az iskola kollektívájában. 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

1. A tanító alapfokú nevelési-oktatási feladatai 
 - A tanító az alapfokú oktatás-nevelés első szakaszában az iskolába lépő  

kisgyermekekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti 

érdeklődést és a nyitottságot.  

 - Segíti a gyermeket átvezetni az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai  

tanulás tevékenységeibe. 

 - Fogékonnyá teszi a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd  

a tágabb társadalom értékei iránt. 
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 - Tevékenysége során teret ad a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának, segíti  

természetes fejlődését, érését.  

 - Tanítói tevékenysége közben a tanultak feldolgozásában folyamatában elemi 

ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. 

 - A tanuló kíváncsiságára és érdeklődésére építve fejleszti a tanulóban a  

felelősségtudatot, a kitartás képességét és előmozdítja érzelemvilágának 

gazdagodását. 

 - Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza  

a tanulási szokásokat. 

 - Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segítséget nyújt a tanulási  

nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 

 - Tevékenysége során ügyeljen arra, hogy 

  - a tanulók fejlesztése a test és lélek szempontjából harmonikusan történjen, 

  - a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse, 

  - megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét, 

  - a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön  

megválasztásra. 

 

2. A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok 

 - A tanító alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. 

 a) oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, 

     erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, 

 b) oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

 c) oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló 

  - egyéni képességét, 

  - tehetségét, 

  - fejlődésének ütemét, 

  - szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

  - sajátos nevelési igényét, 

 d) segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, 

 e) segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 f) a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

    átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 

 g) ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges    

                intézkedéseket megteszi 

 h) közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

 i) közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,  

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

j) a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi  

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

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

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

l) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

m) a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

n) a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, 

o) közreműködik szakmai alapon az iskolai tankönyvrendelésben. 

 

 

3. A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával 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. 
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- A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket,  

ruházati és más felszereléseket kiválasztja. 

- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 

4. A tanulók értékelése 

 - Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

 

5. Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 - A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

 - Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja  

az SZMSZ-ben és a továbbképzési tervben foglaltak szerint. 

 

 

 

 

 Osztályfőnöki feladatok 

 

Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

 - Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek  

alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

 - Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve  

megerősödését. 

 - Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit,  

konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról. 

 - Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a  

problémamegoldásba bevonja a szülőket is. 

 - Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési  

feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is. 

 - Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

 - Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a  

szülőket érintő egyéb kérdéssel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

 - Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a  

szülőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 

 - Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos  

fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai 

rendezvényeken, programokon. 

 

Az iskola valamennyi pedagógusától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

A keresztény nevelő szereti intézményét, és azt – munkaköri kötelezettségein felül is – a jó 

sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja. 
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20.5. Könyvtáros  

 

Név:  

Szakképzettsége:  könyvtáros 

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A munkakör tartalma 

 

1. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

 - az iskolai könyvtár kezelője 

 - gondoskodik a gyűjtőkör szerinti állománygyarapításról 

 - feldolgozza a beérkező állományt 

 - a munkaközösség –vezetőkkel közösen igényfelmérést végez a szakkönyvek  

   beszerzését illetően 

 - közreműködik az állomány leltározásában és a selejtezésében 

 - könyvtárhasználati ismertető órákat tart minden évfolyam számára 

 - a szaktanárok könyvtári óráira előkészíti a megrendelt anyagot 

 - folyamatosan építi a szerzői és címkatalógust 

 - a könyvek elrendezésével, könyvjelző „fülekkel” segíti a könnyebb tájékozódást 

 - az osztályfőnök közreműködésével értesíti a tanulót a könyvek késedelmes  

    visszahozataláról 

 - közreműködik az olvasóvá nevelés programjában 

 

 

2. Különleges felelőssége 

 - könyvtár-gyarapítási céllal pályázatokon vesz részt 

 - a dolgozók, továbbtanulók igénye szerint könyvtárközi kölcsönzést végez 

 - előzetes igénybejelentés alapján kölcsönzi a videofilmeket, lemezeket 

 

 Vagyon 

 - a leltározás ideje alatt felel az intézmény pecsétjéért 

 - az elveszett könyveket- számla ellenében- megtérítteti 

 - a megrongálódott könyveket megjavíttatja 

 

 Tervezés 

 - a költségvetés készítésekor javaslatot tesz a fejlesztésre szánt összeg mértékére 

 - az ajánlott irodalomról felmérést és fejlesztési tervet készít 

 

 

 

3. Ellenőrzés 

 - folyamatosan ellenőrzi a kölcsönzési határidőket 

 - figyelemmel kíséri a költségvetési pénzfelhasználást 

 - ellenőrzi a nyílászárók biztonságát, a tűzoltó készülék épségét 

 

 

4. Kapcsolatok 

 - tanulmányozásra ajánlja a frissen megjelenő ifjúsági és szakirodalmat , periodikákat 

 - részt vesz a könyvtárosok továbbképzésében 

 - kapcsolatot tart a diákújság szerkesztőjével és segíti munkáját 
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20.6. Szabadidő-szervező 

 

Név:  

Szakképzettsége:  tanító/tanár 

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A szabadidő-szervező feladatai 

 

 

1. A szabadidő-szervező segíti az iskola pedagógusainak és a tanulók szabadidő-szervezéssel, 

közösségi élet kialakításával összefüggő munkáját. A szabadidő-szervező feladatai különösen: 

 

a. az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, 

programok előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység 

segítése (erdei  iskola, tábor stb.), 

b. a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése, 

szervezése, tájékoztatás nyújtása a szabadidős programokról, 

c. a tanulóközösség, diákönkormányzat programjának segítése, 

d. a szülői szervezet (közösség) munkájának segítése, 

e. az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése, 

f. az egészséges életmód, továbbá a szenvedélybetegségek megelőzésével, valamint a 

gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésével összefüggő szabadidős 

tevékenység szervezése, 

g. az alapvető emberi értékek, a nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi hagyományok iskolán 

belüli megismertetésében, a kulturális, etnikai stb. másság megismertetésében és 

elfogadtatásában való közreműködés 

h. az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolákkal való 

együttműködésének segítése, 

i. a hazai és a külföldi tanulmányutak szervezésével kapcsolatos pályázati lehetőségek  

j. figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítésében való közreműködés.



 

 

2. A szabadidő-szervező együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, a 

diákönkormányzatok munkáját segítővel. 

 
 3. A szabadidő-szervező segíti az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, 
közreműködik, segítséget nyújt a munkába állással kapcsolatos programok megszervezéséhez, 
tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról 

 

Az iskola valamennyi pedagógusától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

A keresztény nevelő szereti intézményét, és azt – munkaköri kötelezettségein felül is – a jó 

sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja. 



 

20.7.Az ifjúságvédelmi felelős feladatai 

 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: 

 

a) az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol 

és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, 

b) a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – 

családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét, 

c) gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató 

értesítse a gyermekjóléti szolgálatot,  

d) a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

e) a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója 

indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás 

természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében. 

f) az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a 

gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények  ( pl. gyermekjóléti szolgálat, 

nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti 

otthona stb.) címét, illetve telefonszámát,  

g) az iskola nevelési programja, gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 

keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program 

kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén 

intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás 

nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére. 

 

 

Az iskola valamennyi pedagógusától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

A keresztény nevelő szereti intézményét, és azt – munkaköri kötelezettségein felül is – a jó 

sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja. 



 

20.8. Napközis csoportvezető feladata 

 

Név:  

Szakképzettsége:  tanító/tanár 

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A munkakör tartalma 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

 

1. A tanítói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 - A napközis foglalkozást tartó tanító rendelkezik a korszerű általános műveltséggel,  

társadalmi érzékenységgel. 

 - Feladatellátása során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az  

erkölcsi normákat. 

 - Tevékenysége során érezhető az egyéni és közösségi felelősségérzete. 

              Közösségi feladatokat vállal. 

 - Együttműködik az osztálytanítókkal. 

 

2. Együttműködés a szülőkkel 

 - Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

              képességeinek kibontakoztatásában. 

 - A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a    

              tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során. 

  

3. Az egyes jogok biztosítása 
 - Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 - Gondoskodik a szülők joginak biztosításáról. 

 - Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

              intézkedései meghozatalakor. 

 

4. Az intézmény működésével, szakmai tevékenységgel kapcsolatos feladatok 
 - Az SZMSZ, a PP és a Házirend szabályait betartja és betartatja tanórán, tanítási idő 

              alatti ügyeletben és iskolai rendezvényeken. 

 - Részt vesz a szakmai munkaközösségek munkájában. 

 - Beszámol pedagógiai szakmai tevékenységéről. 

 - A pedagógus etika betartásával végzi munkáját az iskola kollektívájában. 

 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

 

1. A napközis foglalkozást tartó tanító nevelési-oktatási feladatai 
 - A napközis foglalkozás időtartama alatt a tanulót a tanítási órákhoz igazodva neveli- 

oktatja, készségeit és képességeit fejleszti. 

 - A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 

 - A napköziben a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű,  

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek együttesen neveli.  

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel       



 

való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

- A pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló  

önismeret fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

 - Tevékenysége során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség,  

szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

 - Segíti a tanulókban nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok  

tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket. 

 - Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait. 

  

- A foglalkozások alakalmával a tanórákra való felkészüléshez megfelelően nyugalmas  

körülményeket biztosít. Szükség esetén szakmai segítséget nyújt, segíti a gyengébb 

képességű tanulók felkészülését. 

 - A tanulókat tanórán tanító pedagógussal napi kapcsolatot tart fenn, a tanulókkal  

kapcsolatos elvárásaikat egymással egyeztetik. 

 - Felügyeli a gyermekétkeztetési feladatok lebonyolítását. 

 - Kiemelt figyelmet fordít a napközis foglalkozások helyszínein a tanulóbalesetek  

megelőzésére. 

 - Tevékenysége során ügyel arra, hogy 

  - a tanulók fejlesztése a test és lélek szempontjából harmonikusan történjen 

  - megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét, 

  - a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön  

megválasztásra. 

 

2. A tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok 

 - A napközis foglalkozást tartó tanító alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése,  

tanítása. Ennek keretében: 

 a) gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről,  

személyiségének fejlődéséről, 

 b) a napköziben az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

 c  figyelembe veszi a tanuló 

  - egyéni képességét, 

  - tehetségét, 

  - fejlődésének ütemét, 

  - szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

  - sajátos nevelési igényét, 

 d) segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, 

 e) segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 f) a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

    átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 

 g) ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges    

                intézkedéseket megteszi 

 h) közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

 i) közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,  

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

j) a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi  

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

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

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

l) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

m) a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

n) a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, 

o) közreműködik szakmai alapon az iskolai tankönyvrendelésben. 



 

   3. 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 tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket,  

ruházati és más felszereléseket kiválasztja. 

- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 

Az iskola valamennyi pedagógusától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

A keresztény nevelő szereti intézményét, és azt – munkaköri kötelezettségein felül is – a jó 

sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja. 

 



 

20.9. Gazdasági vezető feladata és hatásköre 

 

Név:  

 

A gazdálkodás tekintetében az igazgató helyettese és az intézmény vezetőjének közvetlen 

irányítása alá tartozik. 

Feladata és hatásköre: Az intézmény gazdasági feladatainak irányítása, szervezése, ellátása. 

Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezeteket. 

 

Elkészíti:  

- könyvelést 

- számlaellenőrzést 

- pénztárt 

- nem szabvány ügyviteli nyomtatványokat 

- iratkezelési szabályzatot 

- a számviteli feladatok ellátásának munkamenetét 

- negyedéves és éves zárási, valamint a leltárutasítás szerinti munkákat 

- éves beszámoló mérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítő melléket és az ezzel 

kapcsolatosan érvényesíti a számviteli törvény alapelveit 

- a pénzügy tartozások és követelések nyilvántartását 

 

Közreműködik: 

- minden olyan döntés kialakításában, amely a gazdasági vezető hatáskörébe tartozik 

- a szállítási szerződések megkötésében  

- a selejtezési javaslat kidolgozásában 

- energiagazdálkodás és környezetvédelmi feladatok ellátásában 

- munkaszervezési javaslatok kidolgozásában 

- költséggazdálkodási javaslat kidolgozásában 

- munkaerő létszámjavaslat kidolgozásában  

- a számlarend, számlatükör, bizonylati rend, könyvvezetés kialakításában a számviteli 

törvény érvényesítése által 

- a bizonylati, leltározási, önköltség-számítási és árképzési szabályzatok kidolgozásában 

- leltárelszámolásban, leltárhiány megállapításában, közlésében és a kártérítésre való 

kötelezésben 

- elszámoltatással kapcsolatos utasítások kiadásában 

- egyéb juttatások megállapításában 

 

 

Az iskola valamennyi dolgozójától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

Munkaköri kötelezettségein felül is a jó sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja 

intézményét. 



 

20.10. Iskolatitkár-gazdasági ügyintéző 

 

Név:  

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A munkakör tartalma 

 

Munkarend:    7.00-15.30 (Hétfőtől-Csütörtökig) 

    7.00-13.00(Péntek) 

 

A munkakör célja: 

Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. 

Az intézmény pedagógus, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása.  

A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. 

Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. 

 

1. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása: 

- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az iskolatitkár 

- részben önálló munkával,  

- részben vezetői, vezető-helyettesi vagy gazdasági vezetői irányítással oldja meg. 

- Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, 

illetve szövegszerkesztési feladatokat. 

- Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési, 

protokoll és gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi. 

- Feladatát gyermekközpontú szemlélettel végzi. 

2. Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során - ha annak jellege indokolja -, együttműködik a szülőkkel. 

3. Az egyes jogok biztosítása 

- Feladatellátása körében közreműködik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt 

jogainak biztosításában. 

- Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 

 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

1. Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

- Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 

szabályait. 

- Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és 

táblázatkezelői alapismereteket. 

- Feladatellátása során alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 

 

2. Gazdasági - Ügyviteli tevékenységek 

- Kezeli az ügyiratokat. 

- Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 

- Étkeztetés: Létszámjelentés a Kórház, illetve étkeztető felé naponta.  

- Havonta kimutatások készítése, egyeztetés a szolgáltatókkal. 

- Étkezési térítési díjak beszedése a nevelőktől és az étkező tanulóktól. 

- Étkezéssel kapcsolatos elszámolások.  

- Étkezési BON igény felmérése és kiosztása a dolgozóknak 

- Technikai dolgozók szabadság nyilvántartása. 



 

- Pedagógusok anyai napjainak nyilvántartása. 

- Technikai dolgozók munkájának figyelemmel kísérése, ellenőrzése. 

- Hiányzás esetén helyettesről gondoskodás. 

- Technikai dolgozók egészségügyi könyvének ellenőrzése 

- Konyhai dolgozóknál az élelmiszer-biztonságot érintő tanfolyam elvégzésének 

figyelemmel kísérése. 

- Jövendő első osztályos tanulók felvétele. 

- Diákigazolvány igénylés. 

- Baleseti jegyzőkönyvek 

- Iskolaszerek megrendelése, átvétele 

- Szponzorokkal, támogatókkal kapcsolattartás 

- Tisztítószer igény felmérése, és kiosztása 

- Költségvetéshez adatszolgáltatás 

- Közcélú dolgozókkal kapcsolatos ügyek intézése 

- Aktuális feladatok elvégzése 

3. Titkári feladatok 

- Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 

- Feladatellátása során alkalmazza: 

- a kommunikációs alapismereteket, 

- az irodatechnikai alapismereteket, 

- a protokoll szabályait. 

 - Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában. 

- Fénymásolás. 

 

4. Feladata az igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazása 

- Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

- Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismerteket megszerzi és alkalmazza. 

 

A fenti feladatokon kívül mindaz, amivel a felettese megbízza. 

 

 

Az iskola valamennyi dolgozójától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

Munkaköri kötelezettségein felül is a jó sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja 

intézményét. 



 

20.11. Karbantartó-udvaros 

 

Név:  

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A munkakör tartalma 

 

 

 

   Munkarend: 800-1600    

   A nyári szünet idejére a munkarend külön kiírás szerint történik, figyelembe  

   véve a szabadságolást is. 

 

A munkakör célja: 

 Az intézmény üzemeltetési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz 

megfelelő, zavarmentes munkakörnyezet biztosítása a karbantartási feladatok folyamatos 

ellátásával. 

 Az iskola, az iskola környezetének, valamint az udvar tisztaságának, rendezettségének 

megőrzése. 

 

Elvégezendő feladatok: 

 

1. Folyamatosan gondoskodik az épületben lévő meghibásodások kijavításáról (ajtók, 

ablakok, vízcsapok, burkolólapok, izzók cseréje, festés, mázolás stb.) 

2. Hiba észlelése esetén jelzi azt a gazdasági vezetőnek intézkedés céljából. 

3. A tanáriban található karbantartó füzetet áttekinti minden nap, munkáját úgy alakítja, 

hogy a pedagógusok kérését (a gazdasági vezetővel megbeszélve) teljesítse, illetve 

megoldja. 

4. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-

megelőzés szempontjait figyelembe véve végzi. 

5. Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 

6. Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 

meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el. 

7. Feladata a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve eszközök állapotának 

karbantartási, hibaelhárítási szempont szerinti ellenőrzése. 

8. Naponta ellenőrzi, hogy szükség van-e valahol az izzók, neoncsövek cseréjére. 

Baleset-megelőzési szempontból ellenőrzi a konnektorok, kapcsolók állapotát. 

9. Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, 

anyag, valamint szakismeret igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a 

karbantartási feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról. (Természetesen azon 

munkák esetében, amelynek elvégzéséhez nem szükséges sem szakmai, sem 

balesetvédelmi szempontok szerinti speciális előírás). Abban az esetben, ha úgy ítéli 

meg, hogy a hibát elhárítani, a karbantartást elvégezni nem tudja, értesíteni kell a 

gazdasági vezetőt. 

10. Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a gyermek/tanulóbalesetek elkerülése 

érdekében, s a felfedezett veszélyeztető hely, állapot megszüntetése karbantartási, 

javítási feladatok elvégzésével. 

11. Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek 

ellátáshoz használt eszközök rendszeres karbantartása.  

12. A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) karbantartási feladatait a víz és 

szennyvízvezetékek, valamint a csapok állapotának ellenőrzésével látja el. 



 

13. Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről gondoskodik, így: 

 

A parkosított területet gondozza, gondoztatja (szükség szerint füvet nyír, gereblyéz, 

metsz, gallyaz, pótolja az elpusztult növényeket, locsolja a zöld területet, épület előtti 

járdát lesöpri, az udvart tisztán tartja). Az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek 

tisztántartásáról gondoskodik, lefesti, lefesteti a kültéri, ápolást igénylő tárgyakat (kerítést, 

korlátot stb.) Télen biztosítja a járófelületek tisztántartását: ellapátolja, a havat, 

gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről. 

 

14. Szükség szerint besegít a takarítószemélyzetnek bizonyos feladatok elvégzésébe. 

 

Alkalmanként jelentkező karbantartási feladatok: 

- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvényhez 

kapcsolódó teremrendezési és visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel 

kapcsolatos szerelési feladatokat. (hangosítás stb.) 

- Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításban 

részt vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 

- Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként 

jelentkező hibaelhárítási feladatokban részt vesz, segíti a külső szolgáltatók, 

vállalkozások ilyen tevékenységét. 

 

Egyéb feladatok 

- Köteles előre jelezni a karbantartási feladataihoz szükséges eszköz, szerszám, 

üzem- és kenőanyag szükségletet. 

- Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért. Köteles a 

rábízott eszközöket, anyagokat biztonságos helyen tárolni. 

- Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában. 

- Feladat, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, 

tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség 

zárásáról gondoskodjon. 

- Feladata, hogy az elvégzett karbantartásokat a karbantartási naplóba bevezesse. 

- Szorgalmi időben és szünidőben rendkívüli alkalmakkor is igényelhető a 

munkája, (pl.: karnevál, egyéb rendezvények, udvarrendezés) Ha ez munkaidőn 

túli beosztás, akkor túlórában, vagy munkaidő rövidítésben – tömbösítve 

szabadnap- formájában ismerjük el. 

 

 

Az iskola valamennyi dolgozójától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

Munkaköri kötelezettségein felül is a jó sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja 

intézményét. 
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20.12. Konyhalány 

Név:  

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A munkakör tartalma 

 

Elvégezendő feladatok: 

 

1. Munkáját heti váltásban (tálaló, illetve mosogató) a konyha és az étkező területén 

végzi. Ételosztás vagy mosogatás. Közösen: tízórai, uzsonna elkészítése, kiadagolása 

2. Ebédosztás: 14.30-ig 

3. Tálaló: Ételosztás, valamint a konyha és az ebédlő épületének (ebédlő, kézmosó, 

folyosó) takarítása (felmosás, fertőtlenítés, törölgetés, szemétkosarak ürítése, csapok 

lemosása, fertőtlenítése).  Söprés nyitott ablaknál, nedves ruhával felmosás, szükség 

szerint ablaktisztítás. Hetente egyszer az itt lévő orvosi szoba takarítása. 

4. Naponta elmossa, tisztítja a fekete edényeket 

5. Mosás és vasalás elvégzése: törölközők, konyharuhák, mezek, függönyök stb. 

Pénteken csak az aznap használt terítőket, törlőruhát, stb. adhatja át a következő hétre 

a váltónak. 

6. Mosogató: Az itt munkát végző dolgozó ebédosztás után önti ki a tálalóban lévő 

maradékot.  

7. A mosogatót, illetve az innen nyíló előteret és mellékhelyiséget minden nap 

kitakarítja. 

8. A mosogatóban és a tálalóban másnapra piszkos edényt, evőeszközt nem hagy.  

9. Felelős továbbá a háromfázisú mosogatás pontos betartásáért. 

10. A konyhai dolgozó felelős a tanulók és a felnőtt dolgozók étkeztetésének zavartalan 

lebonyolításáért, a kulturált étkezés feltételeinek biztosításáért.  

11. Betegség esetén az ebéd ételhordóban vihető el, külön engedéllyel. Az étel 

kiosztásánál az adagokat köteles egyenlő arányban kiosztani. Repetát csak akkor 

adhat, ha mindenki étkezett. 

12. A konyhában tanulók, vagy idegenek nem tartózkodhatnak.  

13. Felelős a fertőtlenítő és tisztítószerek rendszeres használatáért. Az étkezéssel 

kapcsolatos higiéniai szabályokat köteles maximálisan betartani. 

Mindezt az ÁNTSZ előírásainak megfelelően! 

14. Alkalmanként a munkaköri leírásban nem szereplő feladatokat is köteles ellátni, 

esetenként túlmunkát végezni, helyettesítést ellátni. Szorgalmi időben és szünidőben 

rendkívüli alkalmakkor is igényelhető a munkája. (pl.: karnevál, egyéb rendezvények, 

udvarrendezés.) (Ha ez munkaidőn túli beosztás, akkor túlórában, vagy munkaidő 

rövidítésben – tömbösítve szabadnap – formájában ismerjük el. 

15. Nyári-, őszi-,téli-, tavaszi szünet idejére a munkarend külön kiírás szerint történik, 

figyelembe véve a szabadságolást is. Ez időszakokban az iskola épületeinek 

takarításában részt vesz. 

16. Felel olyan károkért, melyek kellő gondossággal elkerülhetők lettek volna. (pl.: 

ablakok nyitva tartásából származó károk). 

17. A területén lévő mindennemű meghibásodást, rendellenességet jelzi. 

 

A biztonsági berendezést az oktatásnak megfelelően szakszerűen kezeli. A munka 

minőségéért, állag-és vagyonvédelemért is, a munkaidő betartásáért fegyelmi 

felelősséggel tartozik. 
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A szakképesítéssel nem rendelkező konyhai dolgozó 5 évente köteles közegészségügyi, 

élelmiszer-higiéniai, minőségbiztosítási és környezetvédelmi minimumvizsgát 

(továbbképzést) elvégezni. 

 

Tanulmányi időben csak nagyon indokolt esetben lehet szabadságra menni.  
 

 

Az iskola valamennyi dolgozójától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

Munkaköri kötelezettségein felül is a jó sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja 

intézményét. 
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20.13. Takarító 

 

Név:  

Munkakör irányítója:  igazgató 

 

A munkakör tartalma 

 

Takarítandó terület:  

A kettő melléképület (könyvtár és 3 tantermes épület), valamint a tornaterem valamennyi 

terme, folyosója, illetve a főépületben a fiú WC, (melynek takarításáért egyszemélyi felelős). 

 

 

Elvégezendő feladatok: 

 

1. 600-kor iskolanyitás, majd a tornaterem felmosása. Folyosók és mellékhelyiségek 

szakaszonkénti alapos takarítása (ablakok, ajtók, lambéria, csempék, mosdó és WC 

kagylók stb.) 

2. A takarítás fogalmába tartozik a seprés, felmosás, szemétkihordás, törölgetés – 

szellőztetés. 

3. 1400-tól a tantermek szabaddá válásának sorrendjében: a szeméttárolók ürítése, söprés 

– nyitott ablaknál – majd (nem vizes!) ruhával a parketta, a járólap, valamint a 

műpadló áttörlése. 

Területe: A könyvtár épület, a 3 tantermes épület valamennyi tanterme, folyosója.  

A fiúk mellékhelyiségeinek tisztántartása, - melynek takarításáért egyszemélyi felelős. 

A tornaterem és mellékhelyiségeinek takarítása. 

Táblák lemosása naponta – nem mosószeres vízzel. 

Fertőző betegségek /járványok/ esetén naponta hypós lemosás szükséges! 

WC-ket, mosdókagylókat naponta fertőtleníteni kell. 

  

           Havonta egyszer a helyiségek falait, mennyezetet pókhálózni, portalanítani szükséges.  

Az ajtókat, műanyag burkolatokat, csempézett felületeket mosószeres vízzel le kell 

mosni, valamint a szekrények tetejét is portalanítani kell! 

4. Az ablakokat legalább évente egyszer meg kell tisztítani /nyári nagytakarítás során/.    

5. A kiadott tisztítószerek az iskola tisztántartására szolgálnak – ezen kívül negyedévente  

2 szappant, egy kézvédő krémet és egy pár gumikesztyűt adunk saját használatra.  

 

Egyéb teendők: 

1. Öntevékenyen kell elvégezni a függönyök rendben tartását, valamint az épületben és az 

udvaron lévő     

virágok gondozását.      

2. Ha valamilyen meghibásodást észlel – berendezési, felszerelési tárgyak, víz, villany  

stb. – azt a felettesének haladéktalanul köteles jelenteni. 

3. Felel olyan károkért, melyek kellő gondossággal elkerülhetőek lettek volna. /pl. 

ablakok nyitva tartásából származó károk/. 

4. Szorgalmi időben és szünidőben rendkívüli alkalmakkor is igényelhető a munkája, (pl.: 

karnevál, egyéb rendezvények, udvarrendezés). Ha ez munkaidőn túli beosztás, akkor 

túlórában, vagy munkaidő rövidítésben – tömbösítve szabadnap formájában ismerjük 

el. 
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5. Nyári szünet idejére a munkarend külön kiírás szerint történik, figyelembe véve a 

szabadságolást is. 

 

Tanulmányi időben csak nagyon indokolt esetben lehet szabadságra menni.  

 

 

 

A biztonsági berendezést az oktatásnak megfelelően szakszerűen kezeli. A munka 

minőségéért, állag- és vagyonvédelemért is, a munkaidő betartásáért fegyelmi 

felelősséggel tartozik. 

 

 

Az iskola valamennyi dolgozójától elvárja, hogy az egyház tanításaira nyitott legyen, az 

iskola keresztény értékrendjét és szokásait magáévá tegye, és azokkal ellentétes nézeteket ne 

terjesszen. 

Munkaköri kötelezettségein felül is a jó sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja 

intézményét. 
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XXI. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására és jóváhagyására vonatkozó 

záradék 

 

A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát 

a nevelőtestület 2015. január 30-án megtartott nevelőtestületi ülésén megtárgyalta, azt 

egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Ajka, 2015. január. 30. 

        ……………………………… 

              igazgató 

 

A Szülői Munkaközösség az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatát véleményezte és 

elfogadásra javasolja.  

 

Ajka, 2015. január 19. 

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

  SZM elnök  

A Diákönkormányzat az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatát véleményezte és elfogadásra 

javasolja. 

 

Ajka, 2015. január 29.   

DÖK segítő tanár 

 

 

 

A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési Szabályzatát 

az iskola fenntartója jóváhagyta. 

Veszprém, 2015. …………………… hó ……nap 

 

         ……………………………… 

                Fenntartó 
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XXII. Záró rendelkezések 

22.1. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani csak az alkalmazotti közösség   

egyetértésével, a szülői szervezet véleményezésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.  

22.2. Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti:  

 a fenntartó,  

 a nevelőtestület,  

 az iskola igazgatója,  

 a szülői munkaközösség iskolai vezetősége,  

 a diákönkormányzat iskolai vezetősége.  

22.3. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket 

önálló szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások az 

SZMSZ mellékletei. E mellékleteket (utasításokat) az iskola igazgatója az SZMSZ 

változtatása nélkül is módosíthatja.  

22.4. Az SZMSZ mellékleteit képező szabályzatok (igazgatói utasítások):  

 Leltározási Szabályzat,  

 Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésének és selejtezésének Szabályzata,  

 Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat 

 Iskolai Könyvtár Működési és Szervezeti Szabályzat,  

 Belső Ellenőrzési Szabályzat,  

 Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat,  

 Számviteli Szabályzat,  

 Pénzkezelési Szabályzat.  

 

 

 

 

 

 

         …………………………… 

                          igazgató 

 

 

 

Kelt: Ajka, 2015. január 30.        


