Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT
2017.
– általános iskola
– zeneiskola
Érvényessége: 2017. szeptember 1-jétől
Felülvizsgálata: 2019. augusztus 31-ig.

Nagymányok, 2015. szeptember 1.

1

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat
2015.
Tartalom
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
3. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE
3.1. Az intézményvezető és feladatköre
3.2. A vezetési feladatok megvalósítása
3.3. A vezető helyettesítési rendje
3.4. Az intézmény vezetősége
4. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE
4.1. Az intézményi közösségek és a belső kapcsolattartás általános módjai
4.2. Az intézményi közösségek jogai
4.3. Az alkalmazotti közösség
4.4. A szülői közösség
4.5. A szülőkkel való kapcsolattartás és a tájékoztatás formái és rendje
4.6. A tanulók közösségei és a kapcsolattartás formái és rendje
4.7. A diákönkormányzati szerv, a kapcsolattartás formái és rendje
4.8. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása
4.9. Külső kapcsolatok
5. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE, SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK
5.1. Az intézmény nevelőtestülete és jogkörei
5.2. A nevelőtestület értekezletei
5.3. A nevelőtestület döntései, határozatai
5.4. A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és a beszámoltatás rendje
5.5. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
6. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE
6.1 A tanév rendje
6.2 Az intézmény nyitva tartása
6.3 Az intézmény ügyeleti rendszabályai
6.4 Az intézmény védő - óvó előírásai
6.5 A dohányzás intézményi szabályai
6.6 A tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
6.7 A tanulók által felügyelet mellett használható eszközök, gépek
6.8 A tanítási (foglalkozási) órák, valamint az óraközi szünetek rendje, időtartama
6.9 A tankönyvellátás rendje
7. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
7.1 Belépés és benntartózkodás rendje
7.2 A közalkalmazottak munkarendje
7.3 A pedagógusok munkarendje
7.3.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése
7.3.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
7.3.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
7.3.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok
meghatározása
7.4 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
7.5 A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje
7.6 Dolgozói felelősség

Nagymányok, 2015. szeptember 1.

2

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK FORMÁJA ÉS RENDJE
8.1 A tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások célja
8.2 Az intézmény tanórán kívüli foglalkozásai
8.3 A mindennapi testedzés formái, a diáksportkör
9. A TANULÓI JOGVISZONY, A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI
9.1 A tanulói jogviszony keletkezése, feltételei
9.2 A tanuló jogai és kötelességei
9.3 A tanulók jutalmazásának elvei
9.4 A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedése
9.5 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
9.6 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás
9.7 A tanulói hiányzás igazolása
9.7.1 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése
10. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYSÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE
10.1 Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok
10.2 Az intézmény közalkalmazottaira és tanulóira vonatkozó rendszabályok
10.3 Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok
10.4 A helyiségek biztonságának rendszabályai
11. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
12.1.1. Az iskolai védőnő feladatai
13. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje
14. Érvényességi rendelkezések

Nagymányok, 2015. szeptember 1.

3

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, a
működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon
rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési
szabályzat az intézményben kialakított folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza. Fő céljai:
- az intézmény zavartalan működésének, a nevelő-oktató munka nyugodt feltételeihez
szükséges körülményeknek a biztosítása,
- az intézményt igénybe vevő gyermekek, tanulók és felnőttek védelme,
- az intézményi vagyon megóvása,
- a felelős személyek és a dolgozók tájékozottságának biztosítása.
Törvények:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről,
2012.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról.
Kormányrendeletek:
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.
Miniszteri rendeletek:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás
rendjéről,
26/1997. (IX.3.) NM - rendelet iskola-egészségügyi ellátásról.

2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Neve:
Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye:
7355 Nagymányok, Táncsics u. 2.
Típusa:
általános iskola, alapfokú művészeti iskola (klasszikus zeneművészet)
OM azonosító: 036307
Az irányító, felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:
Klebelsberg Központ (KK)
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tamási Tankerületi Központ (TB1800)
7090 Tamási, Szabadság u. 29.
Az intézményi működés alapdokumentumai:
-

Az intézmény Szakmai Alapdokumentuma
Az intézmény Pedagógiai Programja (PP)
Az intézmény Házirendje
Az intézmény éves munkaterve
Az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata – jelen szabályzat összhangban van az
intézmény működését szabályozó fentebb felsorolt valamennyi dokumentummal.

Az intézményi működés alapdokumentumai megtekinthetők a
http://www.nagymanyokiskola.hu/ internetes felületen.
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3. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE
3.1. Az intézményvezető és feladatköre
A közoktatási intézmény vezetője az intézményvezető, aki felelős az oktató-nevelő munka
színvonaláért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos
gazdálkodásért, és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény működése
szakszerű és törvényes legyen.
Feladatkörébe tartozik:
- az intézmény jogszerű működtetésével kapcsolatos feladatok: a rendelkezésre álló költségvetés
alapján a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok,
- a pedagógiai munka irányítása,
- a nevelőtestület vezetése, működésével kapcsolatos feladatok,
- az általános iskolai nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és
ellenőrzése,
- ellenőrzési tevékenység,
- a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése,
- gyermekvédelmi feladatok,
- gyermeki és szülői jogok biztosítása,
- tankönyvellátással kapcsolatos feladatok,
- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal, a település közművelődési
intézményeivel és szervezeteivel, a helyi kisebbségi önkormányzattal való együttműködés,
- adatszolgáltatás, adatkezelés, iratkezelés feladatai,
- fegyelmi és kártérítési feladatok.

3.2. A vezetési feladatok megvalósítása
Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az intézményvezető
- helyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja.
Intézményvezető - helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja
kaphat, a megbízás határozott időre szól.
A vezetők feladat-és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet
munkakörük tartalmaz.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik.

3.3. A vezető helyettesítési rendje
Az intézményvezetőt, akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos
hatáskörbe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az
intézményvezető helyettes helyettesíti. Tartós távollét esetén az intézményvezető helyettes gyakorolja
a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. (Tartós távollétnek minősül a két hétnél hosszabb
időtartamú és folyamatos távollét.)
Az intézményvezető és a helyettes egyidejű távolléte esetén az iskolában az alkalmilag
megbízott munkaközösség vezető látja el a vezetői feladatokat.
Valamennyi vezető távolléte esetén az intézményvezető kijelöli az illetékes szakmai
munkaközösség vezetőt.
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3.4. Az intézmény vezetősége
A vezetői tanács
Jellege és összetétele:
Operatív ügyekben az intézményi működés döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve,
amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az
intézményvezető által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. Véleményező,
javaslattevő jogkörrel rendelkezik az intézményvezető testületei felé.
Élén az intézményvezető áll, tagjai az általános intézményvezető helyettes, a munkaközösségvezetők, DÖK segítő pedagógus, KT elnöke.

Feladatköre:










javaslatot tesz az intézmény éves munkatervének összeállítására,
állást foglal a közalkalmazotti tanács elé terjesztendő belső szabályzatok tervezetéről, a
képzési, továbbképzési, szabadságolási tervről,
vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények alakulását,
állást foglal, illetve dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az intézményvezető előterjeszt,
az intézmény pedagógiai programja alapján kidolgozza a hosszabb távú célkitűzések
megvalósításának módjait,
dönt éves munkaprogramjáról, amelynek összeállításánál figyelembe veszi az intézmény
munkatervében szereplő kiemelt feladatokat,
véleményezi az intézmény munkatervi javaslatát, az intézmény szakmai munkájáról készült
értékelést, beszámolót, állásfoglalását a szakalkalmazotti értekezleten ismertetni kell,
véleményezi az intézményi szintű szakmai munkaközösségek munkájáról szóló beszámolót,
vizsgálja és állásfoglalásával segíti a nevelési folyamatok egymásra építettségét, az iskola
szakmai együttműködését, a szabadidő szervezését, a nevelő-oktató munkát segítő
tevékenységeket, a gyermekvédelmi és mentálhigiénés munkát, a környezetvédelmi
tevékenységet, a diáksport helyzetét.

Működése:
A vezetői tanács heti egy alkalommal, órarendbe illesztve ülésezik.
 Érdemi állásfoglalásának kialakításához tagjainak 2/3-os részvétele és a jelenlévők egyszerű
szótöbbsége szükséges. Helye van a különvélemény fenntartásának.
 Az ülések érdemi előkészítéséért, az állásfoglalások megvalósításának szervezéséért,
szükség esetén a döntésre illetékes szerv elé terjesztéséért az intézményvezető felelős.

4. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE
4.1.Az intézményi közösségek és a belső kapcsolattartás általános módjai
Alkalmazotti közösség:
- iskolai, szakmai munkaközösségek
- nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége
Szülői közösségek:
- szülői közösség
Tanulói közösségek:
- osztályközösségek, csoportok
- diákönkormányzat
Az intézmény közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott közösségi
képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres formái:
különböző értekezletek, fórumok, intézményi gyűlések, nyílt napok, fogadóórák.
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-,
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési
jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell
rögzíteni.
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4.2. Az intézményi közösségek jogai
Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben: részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját az iskolai programokon.
Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok közösségét, tanulói
közösségeket, az iskolával kapcsolatban álló szülőt, munkáltatót.
Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és közösséget: Az elhangzott véleményt a döntés
előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az
elhangzó véleménnyel kapcsolatos álláspontját a véleményezővel közölni kell.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben
csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, közösség azzal ténylegesen egyetért.
A döntési joggal rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet
jogszabályok rögzítenek. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel
egyszemélyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút (50% + 1) többség alapján dönt. A testület
határozatképes, ha 2/3 része jelen van.

4.3. Az alkalmazotti közösség
a,
Az alkalmazotti közösség az intézmény nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti
jogviszonyban álló dolgozókból áll. A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze
mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő
kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
b,
A nevelőtestület és az intézmény szakmai munkaközösségeit a pedagógus munkakörrel
rendelkező közalkalmazottak alkotják. Tevékenységükkel és kapcsolattartásuk módjával az SZMSZ
önálló fejezete foglalkozik.
c,
Az intézmény nem pedagógusképesítésű közalkalmazottainak közösségét,
kapcsolattartásukat az intézményvezető-helyettes fogja össze. A közalkalmazottak munkaköri leírásuk
szerint közvetlen kapcsolatot tartanak az intézmény dolgozóival.

4.4. A szülői közösség
A szülői közösség a Köznevelési törvény 73.§-a alapján: a szülők meghatározott jogaik
érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében közösséget hozhatnak létre. A szülői közösség
dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a szülői közösség számára, a törvényben
biztosított jogkörön túlmenően nem állapít meg jogköröket.
A szülői közösséget az intézményvezető az éves munkatervben rögzített időpontokban tanévenként
legalább egyszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. Konkrét
együttműködésben a szülői választmány elnöke közvetlenül az intézményvezetővel tart kapcsolatot.
A gyermekközösségek (osztályok, csoportok) szülői közösségével a kapcsolatot közvetlenül tartja a
gyermekközösségért felelős pedagógus (osztályfőnök, csoportvezető), aki az intézmény pedagógiai
programjába illeszkedő szülői kezdeményezéseket segíti. A szülői közösségek véleményét, javaslatait
a szülői közösség vezetői, vagy a választott SZK elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez.

4.5. A szülőkkel való kapcsolattartás és a tájékoztatás formái és rendje
Az intézmény a tanév során írásbeli (online-felület) tájékoztatást ad. Az intézmény - munkatervében
rögzítetten - tanévenként kettő rendes szülői értekezletet és kettő fogadóórát tart.
Szülői értekezletek, családlátogatások
Az osztályok, csoportok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnökök tartják.
Családlátogatásokat szükség szerint pedagógusok és az gyermekvédelmi felelős tartanak. A szülők a
tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. A leendő
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gyermekközösségek szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatja az intézmény a tanév kezdetét megelőző
első szülői értekezletről - a tanév kezdésének zavartalansága érdekében.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök, a szülői közösség
elnöke, a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.
Szülői értekezlet összehívásában a szülőt kezdeményezési jog illeti meg. Össze kell hívni a szülői
értekezletet, ha ezt a szülők 50 %-a kéri.
A szülői fogadóórák (szülői estek)
Az intézmény valamennyi pedagógusa fogadja a szülőket, és szóbeli tájékoztatást ad a gyermekekről.
A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az
intézményi fogadóórára.
Amennyiben a gondviselő a munkatervben rögzített időpontú fogadóórán kívül is találkozni szeretne
gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal.
A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje
Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az
elektronikus naplóban feltüntetni. A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás
tantárgyaknál félévenként minimum 3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál félévente
legalább 4 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló.

4.6 A tanulók közösségei és a kapcsolattartás formái és rendje
Az osztályközösségek, tanulócsoportok
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége 5. évfolyamtól
megválasztja képviselőjét az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe.
Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről dönt. Az osztályközösség élén, mint
pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt - a munkaközösség-vezető javaslatát
figyelembe véve - az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító
pedagógusok mikro értekezletének összehívására.
A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szabályzata szerint
működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata
tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet
számára.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint választott DÖK vezető áll.
Diákközgyűlés
Elsősorban a diákok mindennapjait érintő problémafelvető, megoldáskereső „konzultáció”.
A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.
A diákközgyűlés az intézményvezető által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint hívható össze. Évente legalább két alkalommal diákközgyűlést kell tartani,
amelyen az iskola tanulói vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt.
E közgyűlésen a diákönkormányzat és a diákönkormányzat mozgalmát segítő tanár beszámol az
előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről.
A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez,
kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az intézményvezetőnek 30
napon belül választ kell adnia. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 7 nappal
nyilvánosságra kell hozni.
Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola
intézményvezetője kezdeményezi. A diákönkormányzat a tanulókat a faliújságon keresztül
tájékoztatja.
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4.7 A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti
kapcsolattartás formái és rendje
A diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tart a diákönkormányzat munkáját segítő tanár.
A diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező az alábbi esetekben:
- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések tárgyalásakor,
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, szervezésekor,
- a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásakor.
A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának formái:
- a diákönkormányzat vezetőségének megbízottja képviseli tanulótársait az iskola vezetősége,
a nevelőtestület, valamint az iskolaszék értekezleteinek vonatkozó napirendi pontjainál,
- az osztályközösségek a problémák megoldására megbízott diákjaik révén képviseli a
tanulócsoportot az intézmény vezetőjénél,
- a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézményvezetőt.

4.8 diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása
Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan
működésének feltételeit.

4.9. A külső kapcsolatok
Rendszeres munkakapcsolatot tart intézményünk:
- szakmai szolgáltatókkal,
- települési önkormányzattal,
- a helyi kisebbségi önkormányzatokkal,
- gyermekjóléti szolgálattal,
- iskolaorvossal, védőnővel,
- rendőrség, polgárőrség,
- a szülői közösséggel,
- egyházakkal.

5. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE, ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK
5.1. Az intézmény nevelőtestülete és jogkörei
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó
és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus
munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb
felsőfokú végzettségű dolgozója.
A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével
kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott
kérdésekben döntési, egyébként pedig egyetértési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

5.2. A nevelőtestület értekezletei
a,
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes illetve indokolt esetben rendkívüli értekezletet tart. A
nevelőtestület rendes értekezleteit az intézmény munkatervében meghatározott időpontokban az
intézményvezető hívja össze.
A nevelőtestületi értekezlet tárgyalja a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a
házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával,
valamint a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos
napirendi pontokat.
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló szülői
munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló
diákönkormányzat tanuló képviselőjét is.
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A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az
intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott hitelesítő írja alá.
b,
Az intézmény nevelőtestülete az alábbi állandó értekezleteket tartja a tanév során:
- tanévnyitó-, tanévzáró értekezlet,
- félévi és év végi osztályozó értekezlet,
- őszi és tavaszi nevelési értekezlet,
- munkaértekezletek szükség szerint.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak 33 %-a, valamint a közalkalmazotti tanács, az intézmény
intézményvezetője vagy vezetősége szükségesnek látja.

5.3. A nevelőtestület döntései, határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot
jelöl ki a nevelőtestület. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A
döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában.

5.4. A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és a beszámoltatás rendje
-

-

-

-

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból
meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott
jogkör gyakorlóját a nevelőtestület tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a
nevelőtestület megbízásából eljár.
A nevelőtestület egy-egy kisebb gyermekközösség (osztály, csoport) neveltségi szintjének
elemzését és tanulmányi munkájának értékelését az adott közösség problémáinak megoldását az
érintett közösséggel közvetlen kapcsolatban álló pedagógusokra ruházza át. Jelen feladatkör
ellátása kapcsán az adott közösségért felelős pedagógus (osztályfőnök) hívhat össze szükség
esetén az intézményvezető tudtával úgynevezett nevelői mikro értekezletet.
A nevelői mikro értekezleten csak az adott közösséggel közvetlen kapcsolatban álló pedagógusok
vesznek részt kötelező jelleggel. A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettség a
gyermekközösségért felelős pedagógusra hárul a nevelőtestületi értekezletek időpontjában.
Az egyes munkaközösségeket irányító vezető beosztású közalkalmazottak munkájának
véleményezése,
a munkaközösségbe tartozó tagok továbbképzéséhez, átképzéséhez, tanulmányi
szerződéskötéséhez javaslattétel,
helyi szakmai, módszertani programok összeállítása.

5.5. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak
az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a
pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának
megbízására. A munkaközösség – az intézményvezető megbízására – részt vesz az iskola
pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, lebonyolításában, valamint az iskolai
háziversenyek megszervezésében.
A szakmai munkaközösség tagjai évenként a munkaközösség tevékenységének szervezésére,
irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a
feladatok ellátásával. Munkaközösség akkor szervezhető, ha legalább öt fő alkotja.
Az intézmény szakmai munkaközösségei:
- német nemzetiségi munkaközösség
- osztályfőnöki munkaközösség
- természettudományi munkaközösség
- társadalomtudományi munkaközösség
- zeneiskolai munkaközösség
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A szakmai munkaközösségek feladatai:
- javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő oktató munka szakmai színvonalát, minőségét,
- fejlesztik szakterületük módszertani eljárásait, javaslatot tesznek az irányok megválasztására,
- szervezik a pedagógusok továbbképzését, véleményezik az álláshelyek pályázati anyagát,
- javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására,
- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget,
- az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,
- végzik a nevelőtestület által átruházott feladatokat,
- kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét,
- végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását,
ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését.
A szakmai munkaközösség vezetőjének jogai és feladatai:
- összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - az intézmény pedagógiai programja és
munkaterve alapján a munkaközösség éves munkaprogramját,
- irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért,
- elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek
szerinti előrehaladást és a követelmény-rendszernek való megfelelést,
- szakmai és módszertani értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez,
segíti a szakirodalom felhasználását,
- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, eredményességét, intézkedést kezdeményez
az intézményvezető felé,
- képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az iskolán kívül,
- összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az
intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéből,
- javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok
jutalmazására, kitüntetésére,
- tájékoztatni köteles a munkaközösség tagjait, a vezetői értekezletekről,
- állás foglalásai, javaslatai, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait.

6. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE
6.1. A tanév rendje
a,
A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév általános rendjéről az
oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév szorgalmi idejének előkészítése augusztus 20-tól
augusztus 31-ig tartó időszakban történik.
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben.
A tanév helyi rendjének elfogadása tantestületi értekezleten történik. Tantestületi értekezlet dönt az új
tanév feladatairól, az éves munkaterv jóváhagyásáról.
b,
A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat
az intézmény pedagógusai az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten
pedig a szülőkkel. A tanév helyi rendjét, a házirendet, a nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az
intézmény honlapján meg kell jelentetni.
c,
A tanév helyi rendjében meghatározzuk:
- az intézményi szintű rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,
- a tantestületi értekezletek időpontjait,
- a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
- a tanítási szünetek időpontját.

6.2. Az intézmény nyitva tartása
a., Az intézmény nyitva tartása: az általános iskola szorgalmi időben reggel 7.15-től a szervezett
foglalkozások befejezéséig, 16 vagy igény szerint 17 óráig, a zeneiskola délelőtt 11 órától 20.00
óráig. Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. A közoktatási
intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt - eseti kérelmek
alapján.
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A tanuló tanítási idő alatt (csak rendkívül indokolt esetben) az osztályfőnöke vagy az
intézményvezető szóbeli engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az intézményben
tartózkodás további rendjét a Házirend határozza meg.
b., Az intézménnyel alkalmazotti és tanulói (szülői) jogviszonyban nem állók kéréseikkel, ügyeikkel a
titkárság útmutatása alapján az intézményvezetőhöz, vagy valamelyik vezetőhöz fordulhatnak.
Külső személyeknek, szervezeteknek a közoktatási intézmény helyiségeinek használata csak az
intézményvezető engedélye alapján történhet. A közoktatási intézmény helyiségei, berendezései
politikai célokra nem vehetők igénybe.

6.3. Az intézmény ügyeleti rendszabályai
Tanuló az iskolában felügyelet nélkül nem tartózkodhat még az óraközi szünetben sem. Az intézmény
ezért évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend és a munkabeosztás függvényében. Az ügyeleti
rend beosztásáért az intézményvezető a felelős.
Az ügyeleti rendben beosztott, vagy a helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti terület
rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért.
Az intézmény a tanítási (foglalkozási) órák megkezdése előtt és után munkanapokon az alábbi
ügyeletet tartja a szülői igények figyelembe vételével: 7.15 órától a foglalkozások befejezéséig
pedagógus jelenlétében.
A vezetők benntartózkodása: A nyitvatartási időn belül 7.30 és 15.30 között az intézményvezető vagy
a helyettese közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. A vezető és a helyettes távollétében
az ügyeletes pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló
halaszthatatlan intézkedések megtételére. A 15.30-kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást
tartó napközis pedagógus vagy zenetanár tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért.

6.4. Az intézmény védő - óvó előírásai
-

-

Tűz vagy baleset megelőzése érdekében mindenkinek be kell tartani a Tűzvédelmi szabályzatban,
illetve a Munkavédelmi szabályzatban foglaltakat.
Minden tanév szeptemberében - szaggatott csengetéssel vagy kolompolással- tűzriadó próbát
tartunk. A menekülési útvonalat jól láthatóan kell elhelyezni.
Rendkívüli esemény- pl. természeti csapás, üzemeltetési zavarok- és bombariadó esetén
intézkedést az intézményvezető hozhat. Akadályoztatása estén az SZMSZ-ben szabályozott
helyettesítési rend szerint kell eljárni. Halasztást nem tűrő esetekben a közvetlen veszély
elhárítására az azt észlelő közalkalmazott köteles minden tőle telhetőt megtenni, amelyről
beszámol az intézmény intézményvezetőjének. Ha az intézmény dolgozója bomba elhelyezését
bejelentő telefonüzenetet vesz, akkor azt azonnal jelenti az intézmény vezetőjének, vagy a
legkönnyebben elérhető vezetőnek. Az értesített vezető a bejelentés valóságtartalmának
vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
Bombariadó alkalmával az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Lehetőség esetén a
bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. Az épület kiürítésének időtartamáról, a
tanulók elhelyezéséről, az intézkedést végző hatóság információit figyelembe véve az
intézményvezető vagy intézkedéssel megbízott személy azonnal dönt. A bombariadóról, a hozott
intézkedésekről az intézményvezető értesíti a fenntartót.

6.5. A dohányzás intézményi szabályai
Az intézmény egész területén a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink
számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az
azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen
szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.)
hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak
tekintjük.
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A
nemdohányzók védelméről szólótörvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.
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6.6. A tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
Az iskola dolgozóinak alapvető feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével
kapcsolatosan:











Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézmény munkavédelmi szabályzatát,
valamint a tűzvédelmi utasítást és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
Minden tárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával
kapcsolatos ismereteket, szabályokat és viselkedési formákat.
A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban
meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel
kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon 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 a tanév első osztályfőnöki óráján ismertetni kell:
 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
 a házirend balesetvédelmi előírásait, a tanulók kötelességeit a megelőzéssel
kapcsolatban,
 a rendkívüli esemény (baleset, bombariadó, tűzriadó, természeti katasztrófa stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés
rendjét.
Ezen kívül tanulmányi kirándulások, túrák előtt, közhasznú munkavégzés megkezdése előtt,
rendkívüli események után a nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat a baleseti veszélyforrásokra,
a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra.
Az osztályfőnöknek a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók
figyelmét.
Az intézményvezető az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi
ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti
időpontját, a szemlék rendjét a munkavédelmi megbízottal egyeztetve a munkavédelmi szabályzat
tartalmazza.

Az iskola dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén:
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármely baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén
haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:





a sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni, de a 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.
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie.
minden tanulói balesetet, sérülést, azonnal jeleznie kell az intézmény vezetőjének,
a szülőt értesíteni kell.

A gyermek- és tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok a magasabb jogszabályok előírásai
alapján






A gyermek- és tanulóbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és a balesetekről az Oktatási
Minisztérium által működtetett elektronikus rendszeren (KIR) kell nyilvántartani. Az elektronikus
jegyzőkönyv kinyomtatott példányát megkapja a kiskorú gyermek szülője, másik példányát az
intézmény őrzi meg.
A súlyos balesetet az intézmény azonnal bejelenti a fenntartónak. A súlyos balesetek
kivizsgálásába munkavédelmi szakértőt kell bevonni.
Az intézménynek biztosítania kell a szülői közösség és az iskolai diákönkormányzat
képviselőjének részvételét a balesetek kivizsgálásában.
Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést hasonló
esetek megelőzésére.
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6.7. A tanulók által felügyelet mellett használható eszközök, gépek
Az informatika oktatás és teremhasználat munkavédelmi szabályai:
1.
A számítógépteremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek
benntartózkodását a szaktanár vagy az intézményvezető illetve intézményvezető helyettes
engedélyezheti.
2.
Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem kulcsát
csak a szaktanár és intézményvezető kapja meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat
a gépteremben.
3.
A teremben a biztonságos és, folyamatos munkavégzés feltételeit mindenkor meg kell őrizni.
A rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a szaktanár a felelős.
4.
A terembe ételt, italt bevinni, elfogyasztani, tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan tilos!
5.
A terem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.
6.
A berendezések belsejébe nyúlni tilos. A számítógépeket rendeltetésszerűen kell használni.
7.
Az elektromos hálózatba más berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
8.
A teremben elhelyezett jelzőberendezések műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott
dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell az intézményvezetőnek.
9.
A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell
elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a
vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás,
szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat.
10.
Tilos a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs
rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
11.
Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén a tanulónak azonnal értesíteni
kell a szaktanárt.
A kémia és fizikaoktatás, terem- és szertárhasználat munkavédelmi szabályai:
A fizika és kémia szaktanteremben a kísérletek során használt eszközök, berendezések és
vegyszerek fokozottan veszélyesek lehetnek, ezért a tanterem használatára vonatkozó előírásokat
nagyon komolyan kell venni, és mindenkor be kell tartatni.
1.
Tanuló a tanterembe és a szertárba csak szaktanári engedéllyel léphet be, tanóra után a
tantermet el kell hagyni. A szaktanterem és a szertár – tanórán kívül – mindig zárva tartandó.
2.
A terembe ételt, italt bevinni, fogyasztani szigorúan tilos.
3.
Az év elején a tanulókkal ismertetni a baleset- és munkavédelmi szabályokat.
4.
A tanuló az elektromos hálózatba engedély nélkül semmit nem csatlakoztathat.
5.
Az előre kikészített kísérleti eszközökhöz, berendezésekhez hozzányúlni csak a szaktanár
engedélyével szabad.
6.
Bármilyen eszköz és berendezés meghibásodását azonnal jelenteni kell a szaktanárnak.
7.
A szertárba csak a szaktanár engedélyével lehet belépni, az eszközök szétosztását és a
kísérletek előkészítését a szaktanár és a szertárosok végzik.
8.
A kísérleti eszközöket a szertárosok és a szaktanár is mindig a helyére teszi vissza, a szertár
rendjéért az ott dolgozó szaktanár felelős.
A kémia szertár használatára vonatkozó külön előírások:
1.
A vegyszereket az erre kijelölt, zárható szekrényben kell tárolni, róluk naprakész nyilvántartást
kell vezetni.
2.
A mérgeket elkülönítve, külön méregszekrényben kell tárolni.
3.
A szennyezett üvegedényeket használat után el kell mosogatni, majd a tálcákra tisztán kell
visszarakni.
4.
A megmaradt savakkal, lúgokkal, egyéb vegyszerekkel a veszélyes anyagokra vonatkozó
jogszabályok szerint kell eljárni: tárolás, megsemmisítés.
5.
A szertárba tanulók csak szaktanári felügyelettel mehetnek be.
6.
Törött üvegedényekkel nem szabad dolgozni.
7.
Tanítás után a vegyszerszekrényeket be kell zárni.
8.
A tűzveszélyes anyagokból csak az előírt mennyiséget lehet tárolni, az előírt tárolási feltételek
betartása mellett.

9.

A szertár ajtaját mindig zárva kell tartani.

.
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6.8. A tanítási (foglalkozási) órák, valamint az óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend
alapján történik, pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a
kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők.
A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 7.45-kor kezdődik. Indokolt esetben az
intézményvezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák (foglalkozások)
látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra
az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt
indokolt esetben az intézményvezető tehet. A testnevelési órákat a kicsengetés előtt 5 perccel be kell
fejezni. A művészeti képzésben részt vevők délután egyéni órarend szerint járnak foglalkozásra.
Az óraközi szünetek időtartama: 15 perc a házirendben feltűntetett csengetési rend szerint. Az óraközi
szünetek rendjét beosztott ügyeletes pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünetek ideje nem
rövidíthető. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint az udvaron
töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére!
Az étkezést lehetőség szerint 12 és 14 óra között kell lebonyolítani ehhez a tanulónak legalább 45
percet kell biztosítani.

6.9. A tankönyvellátás rendje
Jogszabályi háttér:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak:
 Felmenő rendszerben azok az évfolyamok, melyeket a törvény érint.
 Azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.
A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges.
normatív kedvezményre jogosult
igazolás
tartósan beteg tanuló
szakorvosi igazolás
sajátos nevelési igényű tanuló
szakértői bizottság szakvéleménye
három- vagy többgyermekes családban élők
családi pótlék igazolása
r.gy.k. támogatásban részesülő tanuló
a települési önkormányzat határozata
Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk
 tankönyvkölcsönzéssel,
 használt tankönyvek biztosításával,
 az állami normatíva felhasználásával biztosítja.
A tankönyvellátás feladatai
feladat
a normatív támogatási igény benyújtása
felmérés és tájékoztatás
tájékoztatás a felmérés eredményéről
tankönyvellátás rendjének meghatározása
szerződéskötés a KELLÓ - val
a tankönyvrendelés elkészítése
 a szakmai munkaközösségek
 SzMK, DÖK véleményének beszerzése
a tankönyvrendelés módosítása
a kölcsönzött tankönyvek begyűjtése
a kiszállított tankönyvek átvétele
a tankönyvek kiosztása (igazolások)
pótrendelés, visszáruzás
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határidő
dec. 20.
jan.10.
jan. 20.
jan. 25.
márc.
márc. utolsó
munkanap

felelős(ök)
osztályfőnök, tankönyvfelelős
tankönyvfelelős, intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
tankönyvfelelős,munkaközösség
vezetők, intézményvezető

jún. 30.
jún. első fele
aug.
szept. 1. hete
szept. 10.

tankönyvfelelős
osztályfőnökök
tankönyvfelelős
tankönyvfelelős, osztályfőnökök
tankönyvfelelős

15

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ha a tanuló a határidő lejárta után válik jogosulttá a normatív támogatásra, a jogosultság beálltakor
benyújthatja az igényét.
A tankönyvellátásban közreműködők feladatai:
Az intézményvezető felelős
 a tankönyvellátás megszervezéséért,
 a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért
 a tankönyvfelelős megbízásáért
 az illetékes szervezetek véleményének beszerzéséért.
A tankönyvfelelős
 kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel (igazgató,
osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a Kellóval,
 dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre való jogosultságot,
 lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést, visszáruzást,
 átveszi és kiosztja a tankönyveket.
Az iskolatitkár
 bevételezi az állam által ingyenesen biztosított 1. osztályos tankönyveket,
 gondoskodik azok, ill. a normatív kedvezményből beszerzett tankönyvek kikölcsönzéséről és
év végi begyűjtéséről,
 gondoskodik egy-egy sorozat tankönyv kiadásáról és begyűjtéséről a tanulószobai csoportok
számára.
A munkaközösség-vezetők szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását:
 előnyben részesítik a tartós tankönyveket,
 szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát,
 évfolyamonként összesítik és továbbítják a megrendelni kívánt tankönyveket.
Az osztályfőnökök
 kiosztják és begyűjtik a normatív kedvezményre vonatkozó nyilatkozatokat,
 kiosztják és begyűjtik a szülők rendelési igényét tartalmazó nyomtatványt,
 részt vesznek a tankönyvek kiosztásában, tanév végén a kölcsönzött könyvek begyűjtésében.
A szaktanárok a munkaközösséggel egyeztetve kiválasztják az általuk tanított osztályok számára a
megrendelni kívánt tankönyvet.

7. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
7.1. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
az iskolával
Külső látogatók az iskolában folyó oktató-nevelő munkát nem zavarhatják. Ügyintézés miatt az iskolai
titkárság 7.30 és 15.30 között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső személyeket. Az
iskolába érkező külső személyeknek az iskolatitkárnál be kell jelenteniük jövetelük célját, illetve azt,
hogy kit keresnek.

7.2. A közalkalmazottak munkarendje
Az oktató-nevelő intézményben alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés
egyes szabályait a köznevelési törvény és a KJT rögzíti. Valamennyi közalkalmazott személyre szóló
munkaköri leírással rendelkezik.
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Az intézményben a közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az
intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében .A közalkalmazott
munkaköri leírásait az intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő idő
figyelembevételével az egyes vezetők tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt
kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.

7.3. A pedagógusok munkarendje
a. A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási
intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a
nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatnak
megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.
b. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezetőhelyettes állapítja meg az intézményvezető jóváhagyásával, az intézmény működési
rendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény
feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az
intézményvezetőség tagjai - a fenti alapelv betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok figyelembe vételére.
c. A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén (illetve a
tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A
pedagógus köteles jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát
lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig az intézmény
vezetőjének vagy helyettesének, - hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről
intézkedhessen és a tanmenet szerinti előrehaladást biztosíthassa.
d. A pedagógus az intézményvezetőtől engedélyt kérhet legalább 2 nappal előbb a tanóra
(foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A
tanórák (foglalkozások) elcserélését az intézményvezető-helyettes is engedélyezheti. A
tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség
szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani.
e. A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető
adja a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások
alapelvei: a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, a pedagógusok egyenletes
terhelése. Az intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás
munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos
hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó
munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok
számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon
munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. A pedagógusok napi munkaidejüket
– az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem előtt tartásával –
általában maguk határozzák meg. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az
órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon
kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidőbeosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A
munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók.

7.3.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával vagy
a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok
ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre
oszlik:
a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.

7.3.1.1. A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
a) a tanítási órák megtartása
b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
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c) osztályfőnöki feladatok ellátása,
d) szakkörök vezetése,
f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás,
előkészítők stb.),
A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcsolódó
előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a
tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való
megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb. Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra
fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv és a
kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók
érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető rangsorolja, lehetőség szerint
figyelembe veszi.

7.3.1.2. A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
a) a tanítási órákra való felkészülés,
b) a tanulók dolgozatainak javítása,
c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
e) javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása, egyéni tanrendű tanulók beszámoltatása,
f) kísérletek összeállítása,
g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
j) felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő
feladatok) ellátása,
m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, megőrzéskor,
r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
u) tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés
v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,.

7.3.1.3. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok
meghatározása
A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi
feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:
7.3.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike.
7.3.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w pontokban leírtak.
Az intézményen kívül végezhető feladatok:
7.3.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban leírtak.
Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint határozza meg
a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus
munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében
2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a
munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt.
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7.4 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető vagy a
helyettese állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások
összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell
elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti
alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint –
szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra
(foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint
előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az
intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal
értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.
A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje:
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és
nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával
összefüggő további feladatokból áll.
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve egyes
iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai (elektronikus)
dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és
időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához
elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag
az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról
maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével –
munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.
Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő
nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem biztosítható.

7.5. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az
intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat
az intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény
vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a
munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
munkarendjét az intézményvezető határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az
intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.

7.6. Dolgozói felelősség
Kollektív szerződés hiányában a dolgozói felelősség elbírálását (a Közalkalmazotti Szabályzat –
melléklet értelmében) az alábbiak szerint foglaljuk össze:
A pedagógus felelős:
- a gyermekek testi, érzelmi épségéért,
- a rábízott gyermekek tanulmányi fejlődéséért,
- a munkaköri feladatainak határidőre elvégzéséért,
- a dokumentációs kötelezettség elkészítéséért,
- a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem betartásáért,
- a munkaeszközök, berendezési tárgyak megóvásáért,
- a munkatársak jogainak tiszteletben tartásáért,

- a munkaidő pontos betartásáért.
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Eljárásrend mulasztás esetén:
A vezető az ügyet kivizsgálja. Ebben a folyamatban meghallgatja az érintett személyt, személyeket.
Javasolt a közvetlen felettes és/ vagy a munkaközösség vezető véleményének kikérése is.
Súlyos esetben jegyzőkönyvet készít, ekkor bevonja az intézményvezető helyettest a folyamatba.
Mérlegelni kell a cselekmény súlyát, következményeit, gyakoriságát.
Az eljárásrend fokozatai:
- szóbeli figyelmeztetés, ugyanazért a helyzetért (maximum két alkalommal),
- beszélgetés keretében egy mentor megbízása, aki segíti a munkatársat, lehet a vezetői
tanácsból kijelölni egy személyt,
- írásbeli figyelmeztetés,
- megbízatás visszavonása,
- azonnali hatályú rendkívüli felmentés, ami írásos indoklást tartalmaz. Előzetesen javasolt egy
jogász véleményének kérése.

8. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE
8.1. A tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások célja
a. Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a
nevelőtestület tagjai, a szülői közösség, az iskolatanács, továbbá iskolán kívüli szervezetek
(pl.: egyházak, egyesületek) kezdeményezhetik az intézményvezetőnél. A tanulók az egyéb
foglalkozásokra önkéntesen jelentkezhetnek, de ha felvételt nyernek a foglalkozásra,
megjelenésük kötelező.
b. Az intézményben az alábbi egyéb tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak:
napközi, szakkörök, korrepetálás, tanulmányi- szakmai és sportversenyek, könyvtár, kulturális
rendezvények, alternatív hittan, zeneiskolai foglalkozások, fejlesztő foglalkozás,
gyógytestnevelés.
A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető-helyettes rögzíti a tanórán kívüli
órarendben, terembeosztással együtt.

8.2. Az intézmény tanórán kívüli foglalkozásai
a. A napközis foglalkozás: a tanórára való felkészülés, a szabadidő hasznos eltöltésének
színtere. Az egyes évfolyamokon létszámtól függően szerveződik. A működés rendjét,
időbeosztását a szakmai munkaközösségek dolgozzák ki és a napközis házirend rögzíti. A
napközis foglalkozásról való (alkalmi) eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján történhet
a napközis nevelő engedélyével.
b. Tanulószoba szervezése elsősorban 5-8. évfolyamon, indokolt létszámadatok alapján
történhet. A tanulószoba a szorgalmi időszak alatt tanítási napokon 14.30-16.00-ig működik. A
tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási
módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában, törekedjen a házi feladatok
minőségi ellenőrzésére. Külön gondot kell fordítani a lemorzsolódással fenyegetett tanulókra.
c. Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a
munkaközösség-vezetők javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit az
intézményvezető bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek.
Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a
szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi
osztályzatában. A szakköröket és időtartamukat fel kell tüntetni az éves munkatervben és a
tantárgyfelosztásban.
d. A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által megbízott pedagógus tartja.
e. A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények
függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi a települési és az országos meghirdetésű
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versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek
tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért.
f. A tanulmányi kirándulások: Hazánk tájainak, kulturális örökségének megismerése, az
osztályközösségek formálódására szolgálnak. A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály
osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni, a diákképviselőkkel az osztály szülői közösségével
kell egyeztetni a szervezést és a pontos célkitűzéseket. A kirándulás költségeit úgy kell
megállapítani, hogy az a szülőket a legkisebb mértékben terhelje. A kirándulás várható
költségeiről a szülőt előzetesen tájékoztatni kell, aki írásban nyilatkozik a kirándulás
költségének vállalásáról. A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani,
amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 15 tanulónként legalább egy főt.
Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is.
g. Múzeum, színház, mozi, tárlat stb. látogatások, sportrendezvények tanítási időn kívül bármikor
szervezhetők. Tanítási időben történő látogatásra az intézményvezető engedélye szükséges.

8.3. Az intézmény tanórán kívüli foglalkozásai
A tanórán kívüli, iskola által szervezett utazással járó kirándulások, versenyek és egyéb programok
biztonsága érdekében az alábbi intézkedések betartása kötelező 2017. február 1-től:
 Az utazás szervezője a szállítással foglalkozó cégtől előzetes írásos nyilatkozatot kér arról,
hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, a
gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik a szükséges okmányokkal.
 Az utazást szervező pedagógus az utazás előtt írásos tájékoztatót készít az intézményvezető
részére, amely tartalmazza a pontos utaslistát (a törvényes képviselők elérhetőségeivel), a
program részletes útvonalát, időbeosztását és helyszíneit.
 A járművel történő utazás során éjjel 23.00-tól 4.00-ig a tanulók és a sofőrök pihenése
érdekében szálláshelyen történő pihenőt kell tartani.
 Az utazást szervező és kísérő pedagógusok felelősek a vonatkozó rendelkezések
betartásáért, az egyéb kísérők nem helyettesíthetik a pedagógust.

9. A TANULÓI JOGVISZONY, A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS
FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS FORMÁI, HIÁNYZÁSUK IGAZOLÁSA
9.1. A tanulói jogviszony keletkezése, feltételei
A köznevelési törvény részletesen szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését.
A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvételről és az
átvételről az iskola intézményvezetője dönt.

9.2. A tanuló jogai és kötelességei
a. Az intézmény megteremti tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének
feltételeit. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat az
intézmény házirendje tartalmazza.
b. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek: A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét az
intézmény pedagógiai programja tartalmazza. Helyi vizsgák: az osztályozó, javító és
különbözeti vizsgák. A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A
vizsgáztató bizottságokat az intézményvezető jelöli ki, melyeknek elnöke felelős a
jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és
a bizonyítványba. A záradékot az intézményvezető is aláírja.

9.3.A tanulók jutalmazásának elvei
a. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének
megőrzéséhez és növeléséhez
- az iskola dicséretben részesíti.

Nagymányok, 2015. szeptember 1.

21

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
b. Az iskolánk dicséretet ad annak a tanulónak is, aki:
- eredményes kulturális tevékenységet folytat,
- kimagasló sportteljesítményt ér el.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

9.4 A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések
A tanulók kötelességeinek teljesítése kapcsán (a Házirend
jutalmazásban, illetve fegyelmező intézkedésben részesülhetnek a tanulók.

szabályozása

alapján)

A kiemelkedő tanulói teljesítmények, példamutató magatartás jutalmazásának lehetőségei:
- a szaktanári vagy osztályfőnöki dicséret
- intézményvezetői dicséret
- nevelőtestületi dicséret.
A dicséretek esetenként egyéb iskolai kedvezményekkel (jutalomkirándulás, színház, kiállítás, …),
oklevelekkel vagy tárgyjutalmakkal egészíthetők ki. Jutalmazásra a diákönkormányzat, a gyermeket
tanító pedagógusok, az osztályfőnök, a szakmai munkaközösség, az intézményvezető vagy a
nevelőtestület tehet javaslatot.
Az iskolai szabályok be nem tartásáért (azok mértékétől, súlyosságától függően) az alábbi fegyelmező
intézkedésekre, büntetésekre kerülhet sor.
- szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetés
- intézményvezetői figyelmeztetés
- nevelőtestületi megrovás
- fegyelmi eljárás a tanulóval szemben
A fegyelmező intézkedésekre az osztályfőnök, a gyermeket tanító pedagógusok, a diákönkormányzat,
az intézményvezető vagy a nevelőtestület tehet javaslatot.

9.5. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet:
- megrovás,
- szigorú megrovás,
- eltiltás szabadidős iskolai tevékenységektől,
- áthelyezés indítványozása.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A
diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
A fegyelmi eljárás megindításáról –az indok megjelölésével- a tanulót és a tanuló szülőjét írásban
értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy
álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a kötelezettségszegést,
vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani, amelyen részt vesz a tanuló
és szülője is.
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás
előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,
ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő
tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
A szülőt a fegyelmi eljárásról szóló levélben értesíteni kell az egyeztető tárgyalás lehetőségéről. A
szülő a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül kérheti az egyeztető tárgyalás lefolytatását. A
fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető tárgyalás sem vezetett 15 napon belül eredményre. A
tanuló harmadszori kötelezettségszegése esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója megtagadhatja az
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egyeztető tárgyalást. Amennyiben az egyeztető tárgyaláson a felek meg tudnak állapodni, a fegyelmi
eljárást fel lehet függeszteni, illetve meg lehet szüntetni.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság
folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagja közül választja meg.
A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét, idejét, a részt
vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. A fegyelmi határozatot a fegyelmi
tárgyaláson szóban kell kihirdetni. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
- a tanuló nem követett el kötelezettségszegést,
- a kötelezettségszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
- a kötelezettségszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
- a kötelességszegés ténye nem bizonyítható.

9.6. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás
A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő
megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a
tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló –
tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási
intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai
teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog,
szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a
tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló
és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás
mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló
esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés,
akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék
tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.

9.7. A tanulói hiányzás igazolása
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását
az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. (Az igazolás módját a házirend
tartalmazza).

9.7.1. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének
előírásai szerint történik.
- első igazolatlan óra után: napló adatai révén a szülő értesítése
- tízedik igazolatlan óra után: a szülő és a gyermekjóléti szolgálat értesítése
- a harmincadik igazolatlan óra után: a szülő, a gyermekjóléti szolgálat, valamint a kormányhivatal
gyámügyi osztályának értesítése.
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan
mulasztáskövetkezményeire.
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10. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYSÉGEINEK HASZNÁLATA
10.1. Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok
Az iskola épületét címtáblával, az osztálytermeket és szaktermeket a Magyarország címerével kell
ellátni. Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős:
- a közösségi tulajdon védelméért, a felszereltség állagának megőrzéséért,
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
- az energiával és az oktatáshoz szükséges anyagokkal való takarékoskodásért,
- a tűz és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok, betartásáért.

10.2. Az intézmény közalkalmazottaira és tanulóira vonatkozó rendszabályok
a. Az intézmény dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét
rendeltetésszerűen használja a nyitvatartási rendnek megfelelően.
b. Az intézmény tanulói az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az
iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételt a szülő a tanuló
tájékoztató füzetében történő bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá. A
továbbiakról a házirend rendelkezik.

10.3. Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok
a.

b.

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
intézményvezető írásos engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Ekkor a
használatba vevő a tárgyak épségéért anyagilag felelős. Az engedélyen fel kell tüntetni a
kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát
iktatni kell.
A szakmai felszerelések, a szemléltetőeszközök, szemléltetéshez felhasznált anyagok
megrendeléséről a szakmai munkaközösségek, beszerzésükről az intézményvezető-helyettes
gondoskodik az intézményvezető engedélyezése után. A tanításhoz használt
szemléltetőeszközök, anyagok médiák órán való felhasználásának biztosítása a tanár
feladata. Az eszközök, berendezések hibáját a jelenteni kell, illetve a hibás eszközöket,
berendezéseket le kell adni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan eszközöket,
berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.

10.4. A helyiségek biztonságának rendszabályai
a. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket, öltözőket zárni kell. Minden
helyiséghez pótkulcs tartozik, melyet zárt szekrényben kell tartani. A tantermek zárásának
ellenőrző felelőse az épületet záró takarító, akinek gondoskodni kell az elektromos
berendezések áramtalanításáról is, valamint a riasztó "élesítéséről".
b. A tantermek, szaktantermek, tornaterem, stb. balesetmentes használhatóságáról, az azokban
elhelyezett eszközök állapotának vizsgálatáról az ott tanító pedagógus (leltárfelelős)
gondoskodik. A szertárak biztonságos zárhatóságáról, karbantartásáról a szertárfelelős tanár
gondoskodik. Oda tanulók csak az illetékes tanárral együtt, vagy csak az ő utasítására
mehetnek be, és csak az általa előírt feladatokat hajthatják végre.
c. Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott
károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni.
d. A külső kapuk zárása, nyitása a technikai személyzet feladata

11. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Az
ünnepélyek, megemlékezések a tanulók nemzeti identitás-tudatának fejlesztése, hazaszeretetük
mélyítése, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés örömére, közösségek
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formálására szolgálnak. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre stb.,) való
megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes,- a
képességeket és a rátermettséget figyelembe vevő - terhelést adjon. Az intézményi szintű
ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és tanulók jelenléte kötelező az alkalomhoz illő
öltözékben.
Az intézmény hagyományos kulturális és nemzeti ünnepi rendezvényei: Tanévnyitó ünnepély,
Tanévzáró ünnepély és ballagás, Nemzeti ünnep: március 15., október 23., Aradi Vértanúk október 6.,
Nemzeti Összetartozás Napja június 4., Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira február
24., Megemlékezés a holokauszt áldozataira április 11.,Anyák napja, Karácsonyi ünnep, Rákóczi nap.
Az iskolaszintű versenyek és szórakoztató rendezvények: Térségi versmondó versenyek,
Gyermekrajz versenyek, Nemzetiségi és Matematika versenyek.
Az iskola tanulóinak ünnepi viselete: lányok: fehér blúz, fekete(sötét)szoknya vagy nadrág, fiúk:
fehér ing ,fekete(sötét) nadrág.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az iskolaorvossal a rendszeres kapcsolattartás az intézményvezető feladata, a közvetlen segítő
munkát az iskolatitkár végzi. A testnevelés óráról hosszabb ideig tartó felmentést, szakorvosi írásos
vélemény alapján csak az iskolaorvos adhat. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak
átadni. Az iskolaorvos a május végéig történő szűrővizsgálatok eredményét figyelembe véve
szakorvosi vizsgálatra, illetve gyógytestnevelés foglalkozásokra utalhatja a tanulókat. A
gyógytestnevelési foglalkozásokat az órarendben rögzítjük.
Az iskolaorvos az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell
osztályonként megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód
van rá, csak tanítás előtt vagy után. Az orvosi vizsgálatok időpontjáról az osztályfőnököt az
intézményegység vezető tájékoztatja.
Az osztályfőnöknek gondoskodnia kell arról, hogy osztályának tanulói az orvosi vizsgálaton
megjelenjenek. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az
iskola intézményvezetőjával.
Szűrések: iskolában 1., 3., 5., 7. osztályokban minden évben
Oltások:

6. osztályban Di-Per-Te oltás szeptemberben, MMR oltás októberben
8. osztályban Hepatitis elleni oltás szeptemberben és áprilisban
Tisztasági vizsgálat: kötelezően szeptemberben, januárban és áprilisban minden osztályban.
Valamennyi tanulócsoport tanévenként egy alkalommal részt vesz iskolafogászati ellátáson.

12.1.1. Az iskolai védőnő feladatai
A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos
munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi
állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a
szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat
stb.).
A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény intézményvezető-helyettesével.
Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat,
előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
Szükség esetén a védőnők (az intézményegység vezetők jelzése alapján) soron kívüli
vizsgálatot is tartanak. (A hajtetűvel fertőzött gyermek szülőjét írásban értesítik. A szülő kötelessége a
haj megfelelő szerrel való kezelése.)
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának
alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
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69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz
meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a
Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi
veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola intézményvezetőja indítson eljárást
rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében

13. Az elektronikus és elektronikus úton előállított nyomtatványok 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 intézményvezetője
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,
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető 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 intézményvezető-helyettes) férhetnek hozzá.

MELLÉKLETEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat
sz. melléklet: Tankönyvtári Szabályzat
sz. melléklet: Közalkalmazotti Szabályzat
sz. melléklet: Diákönkormányzati Szabályzat
sz. melléklet: Oktatási igazolvány kezelési Szabályzat
sz. melléklet: Gyakornoki Szabályzat
sz. melléklet: Helyi értékelési Szabályzat
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14. Érvényességi rendelkezés

Jelen SZMSZ-t az intézmény intézményvezetője készítette el. Összhangban van a
köznevelési törvény előírásaival, valamint az intézmény Pedagógia Programjával és Házirendjével.
Az SZMSZ-t az intézmény nevelőtestülete 2017. március 25-én tartott nevelőtestületi
értekezleten vitatta meg és fogadta el.
Az SZMSZ-t az iskola szülői közössége, az 2017. március 25-én tartott ülésén vitatta meg és
hagyta jóvá.
Az SZMSZ-t az iskola diákönkormányzata a 2017. március 26-án tartott ülésén vitatta meg és
hagyta jóvá.

Jelen SZMSZ 2017. szeptember 1-től érvényes.
Felülvizsgálata szükséges 2019. augusztus 31-ig.
Nagymányok, 2017. március 31.

intézményvezető
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. Általános rendelkezések
A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs
kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi XLVIII. törvényt a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény módosításáról.
1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
a.) Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat
határozza meg.
Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:
 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (a továbbiakban „Adatvédelmi törvény”)
 A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosítása
 A Közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény
b.) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai:
 a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása,
 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,
 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel
jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az
intézmény nyilvántart,
 az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése,
 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,
 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése.
Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek –
egyértelmű és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy
kik ismerhetik meg az adatokat.
1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
a.) A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése
után a nevelőtestület 2010. május 20-i értekezletén – az SZMSZ módosításának
elfogadásával, annak 1 sz. mellékleteként – fogadta el.

2017. szeptember 1.

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta az
iskola Szülői Munkaközössége és a diákönkormányzat, véleményezési jogát gyakorolta az
intézmény közalkalmazotti tanácsa, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak.
b.) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola könyvtárában
a könyvtár nyitva tartása alatt, valamint az igazgatói irodában. Tartalmáról és előírásairól a
tanulókat és szüleiket szervezett formában tájékoztattuk.
1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
a.) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi
közalkalmazottjára és a tanulójára nézve kötelező érvényű.
b.) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
c.) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti
jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve
76.§ (6)-(7) bekezdése, valamint a 76/B.§ szakaszai szerint készült írásos tájékoztatóban
figyelmét fel kell hívni.

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartott adatok körét a Közoktatási törvény 2. számú mellékletének „a
közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok”
fejezete rögzíti. Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.
2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai
A Közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok:
a.) név, születési hely és idő, állampolgárság;
b.) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám;
c.) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolás,
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,
- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő
tartozás és annak jogosultja,
- szabadság, kiadott szabadság,
- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
- a többi adat az érintett hozzájárulásával.
A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény, az illetmények átutalása
céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát.
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2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
A Közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok:
a.) a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága állandó lakásásnak és tartózkodási
helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
b.) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
c.) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
- felvételivel kapcsolatos adatok,
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
rendellenességére vonatkozó adatok,
d.) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok
e.) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
- a tanuló azonosító száma,
f.) a többi adat az érintett hozzájárulásával.
3. Az adatok továbbításnak rendje
3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása
Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adati továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi
önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
3.2 A tanulók adatainak továbbítása
Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az
elrendelést a Közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben
nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ennek legfontosabb
és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:
A tanulók adatai továbbíthatók:
a.) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b.) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos
nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek,
c.) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak,
iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, d.) a
diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adat,
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e.) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,
felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási
intézményhez és vissza,
f.) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
g.) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
h.) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a
bizonyítványok nyilvántartása céljából.
Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os
étkezési kedvezménye stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az
adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.
4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat
karbantartásáért az intézmény igazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének
gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyettesét, az egyes pozíciókat
betöltő pedagógusokat és az iskolatitkárt hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény
igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.
Az igazgató személyes feladatai:
 a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
 a 3.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
 a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,
 a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,
 a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás
értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a
szakmai ellenőrzés végzőjének,
 a 2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az
érintettek hozzájárulásának beszerzése.
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el
az alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
Igazgatóhelyettes:
 a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2 fejezet c), f)
szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,
 a 3.2 fejezet e), f), h) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.
Iskolatitkár:
 a 2.1 fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra
vonatkozó összes adat kezelése,
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a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott
esetekben,
kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát,
a tanulók adatainak kezelése a 2.2 a), b), e) szakaszai szerint
a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 a) és b) szakaszai szerint
a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése,
a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása,
adatok továbbítása a 3.2 d) szakaszában meghatározott esetben.

Osztályfőnökök:
 a 3.2 fejezet c) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és
tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen
belül, a szülőnek,
 a 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés apján
köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:



a 2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adatok,
a 3.2 fejezet g) szakaszában szereplő adattovábbítás.

Munkavédelmi felelős:
 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok
jogszabályban előírt továbbítása
5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
5.1 Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
 nyomtatott irat,
 elektronikus adat,
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.
5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése
5.2.1 Személyi iratok
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazott jogviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
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A személyi iratok köre az alábbi:
 a közalkalmazott személyi anyaga,
 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat,
 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel
kapcsolatos iratok),
 a közalkalmazott bankszámlájának száma.
 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok.
5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:





a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
bíróság vagy más hatóság döntése,
jogszabályi rendelkezés.

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
 az intézmény igazgatója és helyettese,
 az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója,
 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, TB-ellenőr, revizor stb.),
 saját kérésére az érintett közalkalmazott.
5.2.4 A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
 az intézmény igazgatója,
 az adatok kezelését végző iskolatitkár.
A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket
(ellenőrzés, jelszavas védelem stb.) kell tennie.
5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a
közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más
anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva,
keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben
kell őrizni.
A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett
Közalkalmazotti alapnyilvántartás. A Közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal
papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A
számítógéppel vezetett Közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő
esetekben:
 a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor,
 a közalkalmazott áthelyezésekor,
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a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor,
ha a közalkalmazott adatat lényeges mértékben megváltoztak.

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.
Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását és az
iskolatitkár végzi.
5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése
5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
 az intézmény igazgatója
 az igazgatóhelyettes
 az iskolatitkár
Az adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és
az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem stb.) kell
tennie.
5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A
diákok személyi adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A
személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:







összesített tanulói nyilvántartás
törzskönyvek
bizonyítványok
beírási napló
osztálynaplók
a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.

5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges
adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása
céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
 a tanuló neve, osztálya,
 születési helye és ideje, anyja neve,
 állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma,
 a tanuló általános iskolájának megnevezése.
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A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás
minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban
számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás
folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár a felelős. Tárolásának módjával
biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus
formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és
érvényesítésük rendje
5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatinak módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az
adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult
megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben
továbbították.
A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett vadatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy
döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a
tájékoztatást.
5.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
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megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Adatvédelmi törvény szerint
bírósághoz fordulhat.
5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Záró rendelkezések
Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának
melléklete.
Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban
meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó
jóváhagyásával.

Nagymányok, 2010. július 01.
Wusching Mária Rita
igazgató
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TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT








jogszabályok,
kedvezmények (kit milyen kedvezmény illet),
a tankönyvtámogatás 25%-ának helyi felhasználási szempontjai,
a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvek vásárlása csak a szülői szervezetek
beleegyezésével lehetséges,
tankönyvkölcsönzést (igények szerint –egy tanév),
a tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítést,
kártérítés mérséklését, elengedésére

I. Jogi szabályozás
1. 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (a tanulóknak juttatott tankönyvvásárlási
támogatás 25 %-ból iskolai tulajdonú, tartós tankönyveket kell vásárolni)
2. 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
3. 1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről és hatályos módosításai
4. Az adott évre vonatkozó költségvetési törvény
5. 1195/2002 (IX. 26) az ingyenes tankönyvellátás meghatározott körben történő
bevezetéséről
6. 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
7. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
ennek módosításai a 16/1998 MKM rendelet, 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet, 30/2004
(X. 28. ) OM rendelet
8. 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről (az iskolának biztosítani kell,
hogy a normatív kedvezményekben részesülő, nappali képzésben részt vevő tanulók
részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.
9. 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Ennek formái:
 Az iskolától való kölcsönzés,
 Napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek,
 Tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás.
1. Tartós tankönyv fogalmának meghatározása: tartós tankönyvek azok a dokumentumok,
amelyek több tanéven keresztül használható tankönyvek, segédletek: kézikönyvek, szótárak,
kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények.
a) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a
tankönyvben elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan
előállítható feladatlapon kell az előírt feladatot megoldania,
b) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett
vagy elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint
tankönyvvé nyilvánított kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több
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meghatározott tankönyv tananyagának gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását
elősegítse,
c) könyvhöz kapcsolódó kiadvány: szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény,
képletgyűjtemény, táblázatgyűjtemény, képgyűjtemény, atlasz, kottakiadvány,
feladatlap, lexikon, hangfelvétel vagy audiovizuális mű, szótár, tananyagelem,
oktatóprogram, feladatbank, továbbá az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott
formában megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített és az e rendeletben
meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány és digitális tananyag,
amelynek az alkalmazása nélkül a kapcsolódó tankönyv ismeretei nem sajátíthatók el;
amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen valamely műveltségi terület, műveltségi
részterület, modul, valamint szakképzési szakterület, szakképzési részszakterület,
modul ismeretanyagának átadásához, feldolgozásához,
d) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói
jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térítés ellenében
átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a
tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv,
e) tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó
kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a
nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt
sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy
tanéven keresztül használják.
35. § A tartós tankönyvre vonatkozó technológiai követelmények:
a) a tankönyv lapjainak cérnafűzéses vagy szálfelsütéses kötészeti eljárással történő
összeillesztése,
b) keménytáblás vagy flexibilis kötésmód,
c) B/5-ös vagy A/4-es méretű könyvtest,
d) időtálló, ugyanakkor könnyű kötésmód (könnyített táblakötés) és könnyű belív papír
(volumenizált, ofszet) használata,
e) keménytábla esetén táblaborító felületkezelése (fólia, lakk).
9.16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről)
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II. Ingyenes tankönyv, ingyenesség biztosítása
Az ingyenes ellátás egyik feltétele a tankönyvek tartóssá tétele.




az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével,
a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével,
tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján.

„Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, akkor a
tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tárgyból a
helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy
kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt.”
(23/2004. (VIII. 27) OM rendelet, 5. számú mellékletének második oldala)
Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra
az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az
ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a
tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az
iskolai könyvtárba.
3. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt
százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok
vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai
könyvtár állományába kerül.
5/1998. (II. 18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről
4) A nevelőtestület minden év június hó 30-áig - a közoktatásról szóló törvény 118. §-ának (5)
bekezdésében meghatározott eljárási rend szerint - meghatározza a tankönyvtámogatás
módját, azzal a megkötéssel, hogy az e rendelet 15. §-ának (1) bekezdése alapján az iskola
részére jutó összeg legalább huszonöt százalékát tartós tankönyv, továbbá a tanulók által
alkalmazott segédkönyv vásárlására kell fordítani.
(5) A (4) bekezdés alapján megvásárolt tankönyv, segédkönyv az iskola tulajdonába, s ha
működik, az iskolai könyvtár állományába kerül.
(4) A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes
tankönyveket - a munkafüzetek kivételével – a könyvtáros az iskola könyvtári állományába
veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló
részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak
szerint.
(5) A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.
(6) Az iskolának a 23. §-ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai
tankönyvellátás helyi rendjét.
(7) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének - e rendeletben nem szabályozott - kérdéseit az
iskola házirendjében kell meghatározni.
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9.16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről)
Állományba kerülés módja
III. Nyilvántartás
Jogszabály nem teszi kötelezővé az ingyenes tankönyvek könyvtári állományba vételét, a
könyvek az iskola tulajdonába kerülhetnek.
o
o
o

A könyvtár állományába, leltárba csak a tanulói támogatás 25%-ának kell kerülnie.
Állandó leltárba kell venni a kézikönyveket, szótárakat, atlaszokat, szakkönyveket,
keménykötésű házi és ajánlott olvasmányokat, CD-ket, videókat.
Brosúra (időleges) nyilvántartásba (a 3/1975-ös KM-PM rendelet alapján) kell venni a puha
kötésű, kis terjedelmű tankönyveket, nyelvkönyveket, tanári segédleteket.
A tankönyveket időleges nyilvántartásba venni.

o
o
o
o
o
o

Minden tankönyvet nyilvántartásba kell venni (bélyegző, leltári szám)
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes
tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
A könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló megkaphassa a
számára szükséges tankönyveket
A tankönyvosztás során a tanuló neve mellé a tankönyvek számai kerülnek, így pontosan
lehet követni, kinél melyik tankönyv található.
A tanuló köteles egész évben megóvni könyveit, amiről egy nyilatkozatot is aláír
Év végén, a tankönyvbeszedéskor a tanuló köteles minden tankönyvét a könyvtár számára
visszaadni.

IV. A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény)
szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve
elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és
visszaadására vonatkozóan.
Minta a kölcsönzéshez:
NYILATKOZAT
Alulírott szülő ………………………………… nevű gyermekem részére a 2013-2014-es
tanévre az alábbi tankönyveket átvettem, melyeket 2014. június 14-ig az iskola részére
visszajuttatok.
Tankönyvek megnevezése:
A fenti könyvekért – elvesztés, szándékos károkozás esetén – anyagi felelősséget vállalok.
Dátum
……………………………
Átvevő szülő aláírása
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V. Kártérítés szabályai iskolai tulajdonú tankönyv esetén
1. A könyvtári szabályzat szerint a kölcsönzés ideje:







Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év,
Egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-jétől június 15-ig,
Tankönyvet csak egész évre kehet kölcsönözni, kivétel, ha a tanuló jogviszonya
megszűnik az intézménnyel,
A tanuló köteles az adott tanév június 14-ig leadni tankönyveit, ez időpont után írásbeli
felszólítás, a könyvek kifizetésére kötelezhető.
A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi
kártérítéssel tartozik a szülő. A kártérítés módjáról és mértékéről, valamint a tankönyvek
törléséről a jogszabály nem rendelkezik, iskolánként egyedileg kell meghatározni.
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló szülője) köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.

Módjai:
1. ugyanolyan könyv beszerzése
2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára
A kártérítés pontos mértékét az intézményvezető határozza meg.
A továbbiakban az iskola házirendje határozza meg.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
2. Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenés esetén.
3. Az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés rendje:
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen
használni. Amennyiben szándékosan megrongálja vagy elveszíti, pótolnia kell, végső esetben
pedig a vételárat meg kell térítenie.
VI. A tartós tankönyvkeretből (25%) vásárolható dokumentumok köre
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt
százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok
vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai
könyvtár állományába kerül.
Tartós tankönyvek (több évre vásárolt) – nyilvántartásba kerülnek, kölcsönözhetőek,
elhasználódás esetén selejtezendőek. A kölcsönzés időtartama több tanév is lehet, aminek
nyilvántartását a könyvtáros kezeli.


Az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok
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Elektronikus adathordozón rögzített tananyag
Kis példányszámú tankönyv vásárlására kell fordítani

A megvásárolt könyv, tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
A tartós tankönyvek egyedi nyilvántartásba kerülnek.
A tankönyvkeretből vásárolt dokumentumok (az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező
olvasmányok.
Elektronikus adathordozón rögzített tananyag) is egyéni nyilvántartásba kerül.
A gyűjteményre a könyvtári SZMSZ-ben rögzített használati és kölcsönzési szabályok,
kártérítési kötelezettségek valamint 3/1975. KM rendelet szabályai vonatkoznak.
VII. Az iskolatitkár kötelezettségei
- az ingyenes tankönyvek nyilvántartása,
- szeptemberben a tankönyvfelelőssel együtt az ingyenes tankönyvek kiosztása a tanulóknak,
- júniusban az ingyenes tankönyvek összeszedése,
- egyeztetés tankönyvfelelőssel a szükséges ingyenes tankönyvek számáról,
- intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat.
A tankönyvtár az ingyenes tankönyvellátás alapjául szolgáló és egyre bővülő
tankönyvbázis. Az iskolában használatos tankönyvekből, segédletekből legalább 3-4
példánynak kell lennie a tankönyvtárban. Nyilvántartása és kölcsönzése a könyvtár szakmai
követelményeknek megfelelően történik.
Nem alapfeladata azonban a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvekkel való teljes körű
ellátása.

Nagymányok, 2017. augusztus 25.

Wusching Mária Rita
intézményvezető
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KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

I.A közalkalmazotti szabályzat célja, hatálya, érvényessége
1. A szabályzatot megkötő felek:
 intézményvezető
 közalkalmazotti tanács elnöke
 közalkalmazotti tanács tagjai
A szabályzat alapvető rendeltetése az, hogy átfogóan rendezze a munkáltató és a
közalkalmazotti tanács kapcsolatrendszerével és a részvételi jogok gyakorlásával összefüggő
kérdéseket.
A közalkalmazotti szabályzat a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, mint munkáltató és a Közalkalmazotti
Tanács tagjainak közös megállapodása.
A KÖT tagjainak száma 3 fő, tagjai közül elnököt választ. A közalkalmazotti szabályzat
aláírói az intézményvezető és a tanács elnöke.
2.






A közalkalmazotti szabályzat hatálya, kihirdetése

A KÖSZ fent nevezett intézményre terjed ki. A közalkalmazotti szabályzat a kollektív
szerződés hiányában, tartalmazza a helyi szabályozás rendjét.
A KÖSZ az aláírás napján lép életbe.
A szabályzat kihirdetésére, a közalkalmazottakkal történő megismertetésére,
módosítására, felbontására a kollektív szerződésre vonatkozó Mt.-ben foglalt
szabályok érvényesek. (Mt. 38.§. (1)-(3) bekezdése, a 39.§. (1)-(2) bekezdése,
valamint a 40.§. (1) bekezdése első mondata.)
A szerződő felek vállalják, hogy a közalkalmazotti szabályzat teljesítését évente május
30-ig közösen értékelik. Közös határozattal szükség szerint módosítják, erről a közalkalmazottakat tájékoztatják.

3. A közalkalmazotti tanács megszűnik, ha visszahívják, ha tagjainak száma
egyharmaddal csökken, ha a megbízás ideje lejár, s ha a munkáltató jogutód nélkül
megszűnik.
A visszahívást a választásra jogosult közalkalmazottak legkevesebb 30 százaléka
indítványozhatja. Amennyiben ez megtörténik, a visszahívásról szavazást kell
tartani, amelyen az arra jogosult közalkalmazottak legalább felének részt kell vennie.
A visszahíváshoz a leadott érvényes szavazatok kétharmadára van szükség. A
visszahívásra tett indítvány egy éven belül nem ismételhető meg.
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II.A közalkalmazotti tanács jogainak gyakorlása


A véleményformálásra jogosult tanácstagoknak megfelelő ismeretekkel kell
rendelkezniük az intézmény működéséről, a tervezett intézkedésekről, döntésekről.
Együttdöntési jog illeti meg a tanácsot a kollektív szerződésben meghatározott jóléti és
pénzeszközök felhasználását illetően (Kjt. 16. §. (1))
Az igazgató döntése előtt legalább 15 nappal korábban véleményeztetni köteles (Kjt.
16. §. (2)).




a belső szabályzatok tervezetét,
a működési szabályzat tervezetét,
a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedések tervezetét,
a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket,
a tanulmányi szerződések tervezetét,
a szabadságolás és munkarend kialakításának tervezetét,
a gazdálkodásból származó bevétel felhasználásának tervezetét,
a közalkalmazottak korengedményes nyugdíjazását,
a megváltozott munkaképességükre vonatkozó elképzeléseket.
A közalkalmazottak nagyobb csoportja
o
o

a tanító-tanár és zenetanár munkakörben foglalkoztatottak, valamint
a műszaki és kisegítő munkakört ellátók.

Véleményt kell kérni különösen
a bérfejlesztések végrehajtása elveiről,
a jutalmazás elveiről,
az intézményi struktúra módosításával kapcsolatos tervekről.
II.
A tanács tagjai a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos
gazdasági és szociális érdekeket érintő, valamint az intézmény belső rendjével
kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást kérhetnek a vezetőtől. A tájékoztatás nem
tagadható meg.
III.
A közalkalmazotti tanács kapcsolatrendszere (Mt. 66. §. Kjt. 14.§.)
0. A közalkalmazotti tanács és az igazgató kapcsolata
 Az igazgató havonta egyszer részt vesz a közalkalmazotti tanács megbeszélésén,
meghívás esetén többször is.
 A tanács tagjai részt vesznek a munkaközösségi vezetők megbeszélésén évente két
alkalommal (augusztusban a munkaterv elkészítése; márciusban a költségvetés
megtárgyalása).
o
o
o
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A tanács szerepet vállal az intézmény belső rendjének kialakításában, a zavartalan
működés biztosításában.
1.
A közalkalmazotti tanács és a nevelőtestület kapcsolata
2.
 a tanács információt ad véleményező tevékenységéről nevelőtestületi
értekezleteken,
 a nevelőtestületet foglalkoztató kérdéseket jelzi a vezetőnek, segít a feszültségek
oldásában.
IV.
A közalkalmazotti tanács működése


1.Az iskola igazgatója biztosítja a tanács tagjainak működési feltételeit, amelynek
eszközei






heti egy alkalommal az órarendben közös "lyukasóra" beállítása a tanács
tagjai számára,
sokszorosítási lehetőség az információk terjesztésére,
telefon, telefax ingyenes használata,
munkáltatói nyilvántartás adatainak átadása véleményezés előtt,
munkaviszonyt érintő döntés előtti igazgatói tájékoztatás, amennyiben a
döntés a közalkalmazottak nagyobb csoportját érinti.

2. A közalkalmazotti tanács tagjainak munkaidő kedvezménye
e. A tanács tagjait munkajogi védelem és munkaidő kedvezmény illeti meg. A
közalkalmazotti tanács elnökét 15%-os, a tanács tagjait 10%-os csökkentés. A
munkaidő kedvezmény pedagógus esetén a következő óra arányos csökkentését
jelenti.
f. A kedvezményt májusban, a tanítási évre előre kell meghatározni, ennek
pénzügyi fedezetét a fenntartó biztosítja.
g. A közalkalmazotti tanács tagjainak munkajogi védelme. A közalkalmazotti
tanács tagjainak munkajogi védelmére a választott szakszervezeti
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az Mt. 28.§-ától való
eltéréssel.
A közalkalmazotti tanács munkáltatóval szembeni kötelezettsége
A munkáltatótól kapott információkat, adatokat a közalkalmazott
beleegyezése nélkül nem hozza nyilvánosságra,
i.
A tanács a munkáltató tervezett intézkedéseivel kapcsolatos álláspontját a
tervezet megismerésétől számított két héten belül ismerteti munkáltatójával.
Amennyiben észrevétel nem érkezik, egyetértésnek tekinthető. (Mt. 66.§.)
j.
A tanács tagjai sztrájk szervezésében, támogatásában, illetve
akadályoztatásában nem vehetnek részt. A sztrájkban részt vevő tanácstag
közalkalmazotti tanáccsal összefüggő jogosítványai a sztrájk idején
szünetelnek. (Mt. 70. §.)
Záró rendelkezések
h.

V.

A közalkalmazotti szabályzat egy-egy példányát kapja
o

az iskola igazgatója,
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o
o
o

az iskola gazdasági vezetője,
a közalkalmazotti tanács tagjai,
a szakszervezetek képviselői.

Ezenfelül egy példányt az igazgató titkárságán ki kell függeszteni, és az iskolai
könyvtárban el kell helyezni.

Nagymányok, 2017.09.01.
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A Diákönkormányzat jogi háttere
A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48.§ és 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ alapján működik.
Döntési joga van:








saját működési rendjének meghatározásáról, munkájának megszervezéséről, hatáskörei
gyakorlásáról
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
egy tanítási munkanap programjáról
tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről
a DÖK munkáját segítő pedagógus felkéréséről
a DÖK jutalmak odaítéléséről

Véleményezési joga van:














az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt
a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
a házirend elfogadása előtt
az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben
a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál
a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához
a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához
az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben a tanulókat érintő minden kérdésben
ezen ügyekben az elnök és a DÖK segítő pedagógus járhat el a DÖK véleményét képviselve

A Diákönkormányzat feladata:








a diákjogok védelme
a diákok érdekeinek képviselete
a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása
a hagyományok őrzése és újak teremtése
a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése
a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét, illetve
ilyen programokat szervez vagy a szervezésben segítséget nyújt
a területen belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés
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Alapelvek:



















DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli.
A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló egyeztetése.
A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket,
magukat a megfelelő fórumon képviseljék.
A szervezet tagjainak joga: képviselőket delegálni a szervezet testületeibe, javaslatot tenni
a tisztségviselők személyére, részt venni a közös munkában.
A DÖK mindenkor maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Senkit sem érhet hátrány azért, mert a DÖK munkájában részt vesz.
A DÖK a nevelőtestület meghallgatásával maga dönt működéséről.
Gyakorolja a diákok kollektív jogait.
A tevékenységi köreit vezeti, a hagyományokat ápolja és újakat teremt, a működéshez
szükséges feltételeket biztosítja.
Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a színes
diákéletet szolgálják.
Együttműködést vállal mindazon szervezetekkel, amelyek célkitűzéseivel egyetért.
A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK
szervezetével kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, eseményekről.
Törekszik megteremteni működésének gazdasági hátterét.
A diákok és tanárok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva a
kulturális szórakozási lehetőségek bővítéséhez.
Véleményt nyilváníthat a diákokat érintő kérdésekben.
Javaslatot tesz az iskolát érintő kérdésekben.
Érdemi választ ad a hozzá intézett kérdésekben.
Működteti az iskolarádiót.

Célunk:






Minél több diákkal megismertetni a DÖK munkáját és lehetőség szerint új - tehetséges
tagokat beszervezni.
A diákok önirányítási képességeinek fejlesztése.
Az iskolai demokratizmus szélesítése.
Fejleszteni a diáktanácsot a harmonikus és hatékony munka érdekében.
Változatos szabadidő programokat kínálni
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A szervezet felépítése és tisztségviselői
A Diákönkormányzatot segítő pedagógusok
A Diákönkormányzatot egy pedagógus segíti.
A Diákönkormányzatot segítő pedagógusok feladata:









A diákönkormányzat éves munkájának összefogása, segítése.
A diákok véleményezése alapján a diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése.
Iskolai szabadidős programok szervezése.
Folyamatos tájékoztatás kérése az igazgatótól a véleményezési, egyetértési joggal kapcsolatos ügyekben.
A tanulók jogainak tiszteletben tartása, jogi képviselete.
A tanulók érdekképviselete.
A tanulók munkájának jutalmazása.
Továbbá minden olyan feladat, ami a diákönkormányzat munkájával összefügg.

A DÖK felépítése
Diákparlament











A diákközgyűlés legalább évente egyszer ülésezik, ennek ideje a hivatalos Diákparlament.
A diákközgyűlésbe minden osztály legalább két főt delegál (továbbiakban küldöttek),
akiknek kötelességük megjelenni.
Küldöttnek az osztály bármely diákja választható.
A küldöttek személyéről az osztály nyílt vagy titkos szavazással dönt.
A Diákközgyűlést legalább egy héttel ki kell hirdetni az információs csatornákon keresztül.
A diákközgyűlés levezetője a Diákönkormányzat elnöke.
A diákközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 5O% +1 fő jelen van
Bármely ügy akkor kerül napirendre, ha ahhoz a vezetőség vagy a jelenlévők több mint
fele hozzájárul.
A diákközgyűlés kötelező programja a tanár-diák fórum.
A diákközgyűlésről jegyzőkönyv készül.

A Diáktanács



Feladata: az éves munka irányítása
Az Iskolatanács összetétele a következő:
Elnök
Képviselők (osztályonként (5-8. osztály) 1 fő – osztálybizalmi)
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A diáktanács feladatai:
A DÖK elnöke




a teljes diákönkormányzati munka összehangolása
a diáktanács tagjainak koordinálása, az iskola diákjainak képviselete, a diákközgyűlés
összehívása, az általános gyűlés összehívása
jelen lenni a fegyelmi tárgyalásokon és a DÖK-öt érintő kibővített Iskolavezetőségi értekezleteken

A diáktanács üléseinek rendje



havonta egyszeri alkalommal
rendkívüli esetben a diáktanács bármikor összehívható

A szervezet működési rendje
 A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a tanulóközösség fogadja el, és a
nevelőtestület hagyja jóvá. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ /3/ bekezdés)
 A nevelőtestület véleményezi a működéshez szükséges anyagi eszközök felhasználását.
 A tanulókat általában a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a nevelőtestületi és vezetői tanács őket érintő értekezletein, de ha a téma lehetővé teszi, diák képviselő is részt
vehet az értekezleteken.
 A diákközgyűlés megszervezésének rendjét a saját szabályzatában rögzíti.
A DÖK és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
 A kapcsolattartás rendjét az intézményi SZMSZ és a diákönkormányzati szabályzat együttesen szabályozza.
 A diákönkormányzattal a vezetői feladatmegosztásnak megfelelően az intézmény igazgatóhelyettese tart közvetlen kapcsolatot.
Az igazgató


képviseli az intézményt a diákközgyűlésen, igény szerint részt vesz a különböző rendezvényeken, programokon

Az igazgatóhelyettes



részt vesz az intézményi diákönkormányzati programokon, ahol igény szerint tájékoztatja a diákönkormányzati szervek képviselőit, válaszol a felvetett kérdésekre, illetve
továbbítja azokat az intézmény igazgatójának
folyamatos munkakapcsolatban áll a diákönkormányzatot patronáló nevelővel, segíti
munkáját
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A diákönkormányzat vezetője
 a vezetőség ülésrendjének megfelelően témától függően részt vesz a vezetőség munkájában
 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben rendkívüli vezetői tanácsülés összehívását kezdeményezheti
A diákképviselők
a diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül vagy közvetlenül fordulhatnak észrevételeikkel, javaslataikkal az igazgatóhelyetteshez és az igazgatóhoz.
 a vezetők a megkeresést követően lehetőleg egy munkanapon vagy legfeljebb 5 munkanapon belül kötelesek fogadni a diákvezetőket
 felvetéseikre legkésőbb az általános ügyintézési határidőn belül választ kell adni
A diákönkormányzat működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása







A diákönkormányzat a tevékenységéhez szükséges helyiségeket az iskola működését
irányító igazgatóhelyettes engedélyével a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
betartásával használhatja. Az igénybevétel a nevelő-oktató munkát nem hátráltathatja.
A diákönkormányzat működéséhez rendelkezésre álló pénzügyi támogatást az intézmény költségvetésében külön fejezetként kell szabályozni. Az összeg felhasználásával
kapcsolatban a diákönkormányzatnak döntési joga van.
A diákönkormányzat működési feltételeinek javításához külső anyagi forrásokat vonhat be (támogatás, pályázat stb.) Az így keletkező bevételt a diákönkormányzat működését szolgáló alaptámogatáshoz kell rendelni.
A diákönkormányzat az intézmény szabályainak megfelelően használhatja a kommunikációs rendszert.
Önálló információs, adminisztratív feladataihoz az alapvető technikai eszközöket az
intézmény rendelkezésére bocsátja.
A diákönkormányzat adminisztratív, ügyviteli és gazdasági feladataihoz az intézmény
szakmailag illetékes munkatársa segítséget nyújt.

A DÖK hagyományőrző szerepe


A DÖK feladata, hogy az iskola és saját hagyományait megőrizze, ápolja és újakat
hozzon létre.
Hagyományos rendezvényeink:
 diákközgyűlés
 Mikulás-nap
 karácsonyi ünnepség
 karácsonyi vásár
 farsang
 Rákóczi nap
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A DÖK gazdálkodása
Források: a DÖK rendezvényeiből befolyó összeg.
Kiadások: a diáktanács vezetősége dönt a DÖK segítő pedagógus engedélyezésével.
Kapcsolatok
A DÖK együttműködik a város, az ország többi diákönkormányzatával, a helyi diákképviseletekkel.
Választások
 Az elnökválasztáson minden 7. és 8. osztály indíthat egy-egy jelöltet, akit az osztályközösség az osztályfőnök irányításával demokratikusan jelöl.
 A diákközgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással dönt az elnök személyéről.
 A szavazat számláló bizottság a DÖK patronáló tanárból, és két szabadon választott
diákból áll.
 A legtöbb szavazatot kapott diákok kerülnek be a diáktanács tagjainak sorába.
Szavazás
 Egy küldött csak egy szavazatot adhat le.
 A szavazás titkos, a szavazó űrlapra semmi más nem kerülhet csak a jelöltek neve és a
szavazatot érvényesítő (X) vagy (+) jel, különben a szavazat érvénytelen.
Záró rendelkezések
 A DÖK szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a hatályos Nkt. jogszabályait
kell alkalmazni.
 A DÖK szabályzat módosítását a DÖK bármely tagja kezdeményezheti
 A DÖK szabályzatát a küldöttek meghallgatása után az általános gyűlés fogadja el,
majd a nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe.
 A DÖK szabályzat érvényes: visszavonásig, felülvizsgálat 2019. augusztus.
Nagymányok, 2017. szeptember 1.
A nevelőtestület jóváhagyta 2017. augusztus 26-án.

Intézményvezető a nevelőtestület nevében
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Az oktatási igazolványok kezelési szabályzata
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Az oktatási igazolványok kezelési szabályzata
1. Jogszabályi háttér:
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.),
- Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30) Korm. Rendelet (továbbiakban: R.),
- A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.
25) Korm. rendelet,
- A biztonsági okmányok védelmének rendjéről 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet.
2. Az oktatási igazolvány fajtái és a jogosultak köre:
Az oktatási igazolvány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer)
specifikációinak megfelel. Igazolvány, amelyet a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Intézmény) igényelhet.
a) diákigazolvány,
b) pedagógusigazolvány.
Az oktatási igazolvány egyedi azonosítóval kezelt elektronikus adathordozó egységgel ellátott
közokirat, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya
alá tartozik.
Az oktatási igazolványok a kiállítás napjától számított 8. évig érvényesíthetők.
A kedvezményekre vonatkozó jogosultságot az érvényesítés igazolja.
3. Az Intézmény feladatai:
a) az Oktatási Hivatal által meghatározott módon adatot közöl az oktatási igazolvány
igénylésének, érvényesítésének egyes folyamataival kapcsolatban,
b) részt vesz az oktatási igazolványok igénylésében, az igazgatási szolgáltatási díjának
beszedésében, kezelésében,
c) érvényesíti a használatban lévő és bevonja az érvénytelen oktatási igazolványokat,
d) belső szabályzatban szabályozza az oktatási igazolványok, az érvényesítő matricák és az
egyéb nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályokat,
e) a fel nem használt érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja,
f) vezetője kijelöli az oktatási igazolvány érvényesítése, bevonása és a jogszabályban előírt
további feladatok megvalósításának végrehajtásáért felelős személyt,
g) vezeti az alábbi nyilvántartást
- az igénylés elküldésének tényét és idejét,
- az adatfeldolgozó adatszolgáltatása alapján az oktatási igazolvány azonosítóját,
- az oktatási igazolvány érvényesítésének tényét és idejét,
- az oktatási igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét,
- az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját,
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4. Az oktatási igazolvány igénylésére vonatkozó szabályok
Az oktatási igazolvány:
a) az oktatási igazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,
b) az elvesztett, megsemmisült, megrongálódott oktatási igazolvány helyett igényelhető.
Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás az
oktatási igazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem
köteles új oktatási igazolványt igényelni.
Az oktatási igazolványra jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak
egy érvényes oktatási igazolványa lehet, azaz a pedagógus munkakörben dolgozónak
egyidejűleg egy pedagógusigazolványa lehet.
5. Az oktatási igazolványra jogosultak köre:
5.1 A pedagógusigazolvány
Pedagógusigazolványra jogosult az Nkt. 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakört
betöltő, az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményben pedagógus munkakörben
közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban foglalkoztatott, vagy az előbbiekben
meghatározott munkakörből korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba helyezett személy.
5.2.A pedagógusigazolvány igénylése:
A pedagógusigazolvány - igénylésének esetében az igénylő felület vagy az IAR használatával
rögzített igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közreműködő intézmény
képviseletére jogosult személy által aláírással hitelesítve történhet.
A pedagógusigazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét az Intézménynek jelenti be.
Az Intézmény lefolytatja a R. 26. § - ban rögzített igénylési eljárást.
5.3. Az elveszített, megsemmisült, megrongálódott pedagógusigazolvány bejelentése
A pedagógus egyaránt köteles bejelenteni az Intézménynek az elveszített, megsemmisült,
megrongálódott pedagógusigazolvány tényét.
A bejelentést a formanyomtatványon teheti meg, és ezt követően jogosult új oktatási
igazolvány igénylésére.
6. Az oktatási igazolvány bevonása
Az Intézmény köteles haladéktalanul bevonni – és ennek érdekében a jogosultat felszólítani a
korábban kiadott oktatási igazolványának beszolgáltatására – a következő esetekben:
a) amennyiben az igazolványra jogosító jogviszony megszűnik,
b) az igazolás kiadásakor.
Az Intézmény köteles a bevont oktatási igazolványt 30 napon belül darabolással
megsemmisíteni, és a megsemmisítésről készített jegyzőkönyvet megőrizni
A bevont oktatási igazolványok egyedi azonosítóját a közreműködő intézmény a bevonást
követő 8 napon belül átadja az Oktatási Hivatalnak az OH által meghatározott módon.
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7. Az oktatási igazolvány kezelésének felelősi struktúrája
Az Intézményben az oktatási igazolványok kezelésével kapcsolatos intézményi szintű
feladatokat az intézményvezető látja el.
Gondoskodik az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről és az oktatási
igazolvánnyal kapcsolatos nyomtatványok és nyilvántartások biztonságos (az érvényesítő
matricák esetében elzárt), más számára hozzá nem férhetően történő tárolásáról, elektronikus
mentéséről.
8. Mellékletek:
1. számú melléklet: Igazolás az oktatási igazolványra való jogosultságról
2. számú: Jegyzőkönyv oktatási igazolvány megsemmisítéséről
3. számú: Bejelentés állandó vagy ideiglenes pedagógus igazolvány elvesztéséről,
megrongálódásáról, megsemmisüléséről
9. Záró rendelkezések:
A szabályzatot az Intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell
tenni.
Jelen szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2017. augusztus 26-án megismerte, a benne
foglaltakkal egyetért.
Az intézmény jelen szabályzata 2017. szeptember 1-én lép hatályba.
Nagymányok, 2017. szeptember 1.

Wusching Mária Rita
intézményvezető
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1.sz. melléklet
Igazolás oktatási igazolványra jogosultságról
Igazolás sorszáma:…………
1. A jogviszonyt igazoló intézmény
a) neve:
b) székhelyének címe:
c) az oktatás, képzés tényleges helyének címe (ha az eltér a székhely címétől) (1)
2. Az igazolás típusa:
a.) diákigazolvány helyett kiállított
b.) pedagógusigazolvány helyett kiállított
c.) oktatói igazolvány helyett kiállított
3. A jogosult:
a) neve:
b) születési helye és ideje:
c) Nkt.- ben meghatározott azonosító száma:
d) lakcíme (2):
4. Az igazolás kiállításának célja:
Igazolja, hogy fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletben
meghatározott kedvezmények igénybevételére a 6. pontban meghatározott kedvezmények
igénybevételére a 6. pontban meghatározott időpontig jogosult.
5. Az igazolás érvényességének ideje (3):
……….(év) ……………..(hó) ……..(nap)
………………………………., ……………(év) ……………(hó) ………..(nap)

Ph
………………………………..…
intézményvezető
(1) Az Alapító okiratban szereplő azon telephely címe, ahol a hallgató képzésben részesül.

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM:036307
7355 Nagymányok, Táncsics u. 2.Tel/fax.: 06/74/558-032
E-mail: iskola@nagymanyok.hu

(2) Az utazási kedvezmény igénybevétele szempontjából érintett lakcím lehet az állandó
lakóhely vagy a tartózkodási hely teljes címe.
(3) Az igazolás kiállításának célja nem változtatható meg!
2.sz. melléklet
Jegyzőkönyv oktatási igazolvány megsemmisítéséről
Intézmény neve : .....................................................................
Sorszám: ...................................................................................
A jegyzőkönyv felvételének ideje : .........................................................................
helye: ........................................................................
Jelen vannak: ..............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Igazoljuk, hogy a mai napon az alábbi sorszámú oktatási igazolványokat darabolással
megsemmisítettük:
- pedagógusigazolványok sorszámainak felsorolása:
Összesen: …………(számmal), azaz………………………...……(szöveggel) darab oktatási
igazolvány:
- ebből összesen ….. (számmal), azaz …………. (szöveggel) darab pedagógusigazolvány,
megsemmisítésére került sor.

Nagymányok, ……………év ………………hó …………….nap

(aláírások)
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3.sz. melléklet
Bejelentés állandó vagy ideiglenes pedagógusigazolvány elvesztéséről,
megsemmisüléséről,megrongálásáról.

Alulírott, …………………………………..(pedagógus neve)
(születési hely:……………………………..,
születési idő:………év…………..hó…………….nap) ezúton
büntetőjogi felelősségem tudatában bejelentem, hogy a részemre kiadott
…………………….sorszámú pedagógusigazolvány elveszett /megsemmisült /
megrongálódott.

Kecskemét, ……………év…………….hó…………..nap

bejelentő aláírása
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1. Fogalmak
gyakornok: aki pedagógus végzettséggel rendelkezik, és nincs két év szakmai gyakorlata.
mentor: aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő
beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.
gyakornoki idő: a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó pedagógusok esetében két év
szakmai gyakorlat megszerzésének időszaka.

2. A szabályzat területi hatálya
Jelen szabályzat a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményben munkavállalói jogviszonyban álló pedagógusokra terjed ki.

3. A szabályzat személyi hatálya
Jelen szabályzat érvényes
 az intézményben, a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel,
valamint a 2015. szeptember 1-je után alkalmazott, két évnél kevesebb szakmai
gyakorlattal rendelkező pedagógus munkakörben foglalkoztatott, Gyakornok
fokozatba besorolt pedagógusra, valamint
 az intézmény vezetőjére, és
 az intézményvezető által kijelölt szakmai vezetőre (a továbbiakban mentor).

4. A szabályzat időbeli hatálya
Jelen szabályzat 2015. szeptember 1. napjától visszavonásig érvényes.

5. A szabályzat módosítása
A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás
következik be.

6. A szabályzat célja
Rögzíti az érintettek (lásd 3. pontban) feladatait, a gyakornok intézményi szervezetbe
történő beilleszkedésében és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati, és a
minősítő vizsgára való optimális felkészítés/felkészülés folyamán való együttműködésüket.

7. Gyakornoki idő, jogviszony
A következő szabályok betartása mellett készítettük jelen szabályzatunkat.
A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése
kötelező.
Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves
időszakot kell a munkaszerződésben rögzíteni. Ha a gyakornok a külön jogszabályban
foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán „nem felelt meg” minősítést kapott,
munkaviszonya a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről törvény 64.§ (8) erejénél fogva
megszűnik. A munkaviszony a minősítő vizsga eredményének közlésétől számított tízedik
napon szűnik meg.
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8. A gyakornok munkaideje, munkavégzése
A gyakornok heti teljes munkaideje negyven óra, melyből a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidő általános iskolai tanítók, tanárok esetében 24-26 óra. A munkaidő (32 óra)
fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult
meghatározni.
Mentorával folyamatos szakmai kapcsolatot tart.
A gyakornok a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő teljesítésén túli feladatok közül csak
a nevelőtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó
előkészítő és befejező munkákra kötelezhető. Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az
esetben rendelhető el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátása
betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.
A gyakornok osztályfőnöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat.
A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok órát látogathat, konzultál
a szakmai segítővel, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal.
Az óralátogatásokat a gyakornok az intézményvezetővel, a szakmai segítővel, az órát tartó
pedagógussal egyeztetve öt munkanappal előre ütemezi.
A gyakornok és a szakmai segítő órarendjét lehetőleg úgy kell összeállítani, hogy legalább a
hét egy napján azonos időben fejezzék be a tanítást, ily módon legyen lehetőség a
konzultáció megtartására. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a konzultáció előre
egyeztetett időpontban zajlik.

9. A gyakornok felkészítésének szakaszai
időszak
1. év kezdő szakasz

2. év befejező szakasz

elvárás
Szabályok követése
Kontextusok felismerése, rendszerezése
Gyakorlati tudás megalapozása
Tudatosság
Tervszerűség
Prioritások felállítása
Gyakorlati tudás

10. A minősítő vizsga
A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő nem a
tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítő vizsgát.
A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba
soroljuk be. Ha a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott a
gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik. A
gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel
meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakornoki idő
nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát
tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható.
Az első minősítő vizsga a gyakornok, illetve pedagógus számára díjtalan. A díjat az állam
viseli.
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11. A gyakornok feladata
A gyakornok ismerje meg:
 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és módosításait:
o általános rendelkezések (a törvény szabályozási köre, alapelvek, a tankötelezettség, a
nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai),
o a gyermek, a tanuló és a szülő jogai és kötelességei,
o a pedagógus jogai és kötelességei,
o a közoktatás intézményei, ezen belül azt az intézménytípus, amelyben dolgozik,
o a működés általános szabályai,
o a működés rendje,
o a nevelőtestület, szakmai munkaközösség,
o a tanulók közösségei, a diákönkormányzat.
 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet vonatkozó részeit,
 A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 Az intézmény Pedagógiai Programját, ezen belül különösen:
o Az intézmény küldetését, jövőképét
o az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit,
eljárásait,
o a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
o a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
o a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
o a tehetség-, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet,
o az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai
foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit,
o az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának
kötelezettségét,
o az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
o az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit,
o a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, formáját,
 Az intézmény szervezeti és működési rendjét a Szervezeti Működési Szabályzat
alapján, különösen
o a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási
intézményben való benntartózkodásának rendjét,
o a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,
o a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával
megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,
o a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját,
o az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatokat,
o az intézményi védő, óvó előírásokat,
o a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket,
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o a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit,
o a diákönkormányzat működésének formáját
 Az intézmény Házirendjét, különösen
o tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell
végrehajtani,
o tanulói munkarendet,
o a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét,
o az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó
területek használatának rendjét,
o az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli
rendezvényeken tiltott tanulói magatartást
o a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó
rendelkezéseket,
o a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és
formáit,
o a tanulók jutalmazásának elveit és formáit,
o a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.
 Az intézmény Önértékelési programját, különösen:
o az önértékelés pedagógusra és intézményre vonatkozó részeit


Az intézmény éves munkatervét.



A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját.



A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános
szabályokat.



Az intézmény Gyakornoki szabályzatát.

11.1 A gyakornok feladata az 1. évben, a kezdő szakaszban
A gyakornok ismerje meg:
 Az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül kiemelten:
o az oktatásszervezés gyakorlati feladatait,
o az intézménybe járó gyermekek, sajátos felkészítésének problémáit, vonatkozó programot

11.2 A gyakornok feladata a 2. évben, a befejező szakaszban
A gyakornok mélyítse el ismereteit
 A tanított korosztály életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén
 Tanulói kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés)

A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén
(tanulásszervezés)

Tehetséggondozás területén

Hátránykompenzálás területén

Az adott műveltségterület (tantárgy) módszertanában

Az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használata területén
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A gyakornok fejlessze képességeit

Szociális tanulás

Az önálló tanulás képességének fejlesztése

Kommunikáció a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal

Konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése

Időgazdálkodás, tervezés, tudatosság
Időszak
Szakasz
megnevezése

Tapasztalatszerzés módszere

Számonkérés módszere

1. év
„kezdő szakasz”

Óralátogatás
Óramegbeszélés
Konzultáció a szakmai segítővel
Konzultáció egyéb pedagógussal
Konzultáció az igazgatóval
Konzultáció a szakmai
munkaközösség-vezetővel
Team munkában részvétel
Családlátogatás az
osztályfőnökkel
Szülői értekezlet látogatása

Egy munkaközösségi program
megszervezésében részt vesz (pl.
iskolai tanulmányi verseny,
rendezvény)
Egyéni fejlesztési terv készítése
Tanulók, osztályok között
kialakult –külső beavatkozást
igénylő-konfliktus megoldásnak
tervezése
Tanév végi beszámoló elkészítése
a vezető által meghatározott
szempontok szerint saját éves
munkájáról

2. év
„befejező szakasz”

Óralátogatás
Óramegbeszélés
Konzultáció a szakmai segítővel
szempontok szerint
Konzultáció egyéb pedagógussal
Konzultáció az igazgatóval
Konzultáció a szakmai
munkaközösség-vezetővel
Team munkában részvétel
Esetmegbeszélő csoport
munkájában részvétel

Bemutató óra tartása
Az általa tanított osztályokban
a szülői értekezlet egy részének
megtartása.
Az intézmény éves
munkatervében meghatározott
intézményi szintű program
megszervezésében való részvétel.
Helyzetértékelés, feladatkitűzés
elkészítése az osztályfőnökkel
együttműködve tanév elején az
általa tanított osztályokban
Tanév végi beszámoló elkészítése
a vezető által meghatározott
szempontok szerint saját éves
munkájáról írásban
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11.3 A gyakornok joga és kötelezettsége
A gyakornoknak joga van arra, hogy
 a szakmai követelményrendszert részére elmagyarázzák,
 a szakterület elsajátításához szükséges írásos intézményi és jogszabályi
anyagokat megkapja,
 a mentorával rendszeresen konzultáljon, hozzá szakmai kérdéseket intézzen;
 a gyakorlati készségek fejlesztése érdekében részt vegyen a mentor, a
munkaközösség-vezető, vagy más, nagy tapasztalattal rendelkező pedagógus
óráján, foglalkozásán, előzetes megbeszélés alapján,
 teljesítése értékelését részére segítő szándékkal, indokolással alátámasztva
kifejtsék; az értékelésre, minősítésre észrevételt tegyen,
A gyakornok kötelezettsége, hogy
 a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral,
 a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze,
 tudásáról írásban és szóban számot adjon,
 gyakornoki feladatainak teljesítésével, a beszámolással kapcsolatban
felmerülő akadályoztatásáról mentorát azonnal értesítse,
 részt vegyen a nevelőtestület munkájában,
 a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat elvégezze,

12. Az intézményvezető feladata
A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben
elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok, minősítő vizsgát köteles tenni.
Az intézményvezető kijelöli a mentort, aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi
szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai, módszertani feladatok gyakorlati
megvalósításában.
Az intézményvezető a gyakornok minősítővizsgára történő jelentkezését kezdeményezi az
Oktatási Hivatalnál tárgyév április 10. napjáig, a kétéves gyakornoki idő lejártát rögzítő
munkaszerződésben foglalt határidő szerint.
A munkáltató köteles a jelentkező minősítési vizsgán való részvételét biztosítani. A
minősítési vizsgán való részvétel idejét munkaidőként kell figyelembe venni.
A munkáltatónak figyelembe kell vennie, hogy a legalább hat év nem pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező és pedagógus munkakörre
foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki
szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.
Az intézményvezető feladatainak összefoglalását az 5. sz melléklet tartalmazza.

13. A mentor kijelölése, munkaideje
Az a pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő
vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként nem vesz részt, a kötött munkaidőnek
neveléssel-oktatással le nem kötött részében heti egy órában ellátja a pedagógusjelölt,
gyakornok szakmai segítését.
A mentort az intézmény igazgatója jelöli ki szakterületenként, lehetőleg az intézményben
legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusai
közül.
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A mentor kiválasztásának prioritásai:
 mentorpedagógus szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus
 munkaközösség vezető
 szakvizsgázott pedagógus
 tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus
A mentor kiválasztásának egyéb szempontjai:
 a kezdő tanár segítője sose legyen a felettese, mert így a mentorálás, szakmai segítés,
mint folyamatos értékelés jelenhet meg, így félő, hogy a gyakornok kevésbé mer
majd szabadon kérdéseket megfogalmazni,
 fontos, hogy a mentornak és a gyakornoknak hasonló legyen az érdeklődési körük,
hasonló elveket valljanak a pedagógushivatásról, tanításról,
 ha van lehetőség, több mentor közül kell választani, ügyelni kell arra, hogy ugyanazt
a korosztályt, vagy ugyanazon szinten lévő csoportot tanítsa a mentor, mint a
gyakornok,
 a jó mentor elfogadja a kezdő tanárt,
 a mentornak a kezdő tanárt, mint leendő professzionális kollégát kell kezelnie,
engednie kell kibontakozni,
 a kezdő tanárnak szüksége van a gyakorlatra, és a törődő útmutatásra.

14. A mentor feladata
A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos
tevékenységében.
A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést
átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak, ezzel megalapozza az új pedagógus
további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést. (1. sz. melléklet)
Az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott időszakban részt vettek a
gyakornok beilleszkedésének segítésében. (Értékelési szempontok: 2. sz. melléklet)
Értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével (3. sz. melléklet), és az
intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a
fejlesztési irányokat.
Segíti az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, a munkaköri feladataira
vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában.
Segíti a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek,
tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási
eszközöknek) a célszerű megválasztásában.
Segíti a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes
megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában.
Segíti a gyakornokot a minősítő vizsgára való felkészülésében.
A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal
látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart.
Amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.
Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a
konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás
készül.
Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához.
Segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, folyamatos
ellenőrzi a teljesítését.
(A mentor feladatainak összefoglalását az 5. sz melléklet tartalmazza.)
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A szakmai segítő feladata különösen:
 Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve.
 Az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot.
 Felkészíti, segíti a gyakornokot
a) a fentiekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok
megismerése, értelmezése.
b) az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében
foglaltak szakszerű alkalmazására.
c) a tanítási órák, foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi
segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására.
d) a tanítási órák, foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes
megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, tanmenet, óravázlat készítése mentori
segítséggel, módszerek átadása.
e) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására (részt vesz a nevelőtestület
munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat)
f) az intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, helyettesítés), tanórán kívüli
tevékenységekre való felkészítés, lebonyolítás segítése (pl. kirándulás, ünnepségek),
g) az adott munkaközösség munkájának a bemutatása (megállapodások, szabályok),
a helyi kommunikációs szokások megismertetése.
(Lásd: 4. sz. melléklet)
A mentor feladatait részletesen az 5. sz melléklet tartalmazza.

15. Záró rendelkezések
A gyakornoki szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra.
A gyakornoki szabályzat az intézmény honlapján kerül nyilvánosságra.

16. Legitimációs záradék
A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2015. augusztus 28-i nevelőtestületi ülésén
véleményezte és elfogadta.
Nagymányok, 2015. szeptember 1.

____________________________
Wusching Mária Rita
intézményvezető
A szabályzat mellékletei
1. számú melléklet – Értékelő lap
2. számú melléklet – Gyakornok értékelésének szempontjai
3. számú melléklet – Gyakornok önértékelésének szempontjai
4. számú melléklet – Gyakornok felkészítésének lehetséges főbb témakörei
5. számú melléklet – Gyakornoki programban szereplők feladatai
6. számú melléklet – Mentori megbízás minta
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Mellékletek
1. számú melléklet

Értékelés

Munkáltató neve, címe:
Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
7355 Nagymányok, Táncsics u. 2.

Az értékelt személyi adatai
Név:____________________________________________
Születési hely, idő:________________________________
Az értékelés időpontja:_____________________________
Az értékelés megállapításai:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Fejlesztendő területek:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Javasolt célok, feladatok:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Az értékelés során az alábbi kollégák nyilvánítottak véleményt:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Az értékelt észrevételei:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dátum: __________________________________________

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

értékelést végző mentor

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

értékelt, gyakornok
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Gyakornok értékelésének szempontjai
Megfelelt
Nem felelt meg

Szakmai ismeretek
alkalmazása

Módszertani tudás

Empátia

Kommunikáció

Felelősségtudat

Problémamegoldás
Kreativitás, innováció

Együttműködés

Megszerzett szakmai ismereteit a
gyakorlatban hasznosítani tudja, az órái
logikusan felépítettek, a tanulók számára
jól követhetőek, tanítványai motiváltak
Pedagógiai munkájában nyomon követhető
a PDCA-ciklus. Tervezése tanévre,
tematikus egységre, tanórára egyaránt
koherens, céltudatos, logikus.
Megszerzett módszertani ismereteit a
tanórákon az adott tanulócsoport életkori
sajátosságainak, a tanulók
képességeinek megfelelően alkalmazza.
Változatos pedagógiai módszerek
alkalmaz.
Képes a differenciált oktatásra, az egyéni
képességfejlesztésre.
A tananyag feldolgozásához szükséges,
változatos, igényes szemléltető eszközöket
készít, használ. Céltudatosan szervezi meg
a szükséges szemléltető eszközök, tanítási
segédanyagok órai használatát.
Képes a mások személyiségjegyeinek,
igényeinek, problémáinak megértésére,
szükség szerint megfelelő támogatást,
segítséget nyújt, nyitott a másság
elfogadására, megértésére.

Megszerzett ismereteit a
gyakorlatban nem tudja
hasznosítani, nem tudja átadni a
tudást, a tanulók nem értik a
magyarázatait.

Gondolatait beszédben, írásban érthetően,
logikusan képes közölni, megtalálja a
megfelelő közlési módot mind a
munkatársakkal, mind a tanulókkal, mind a
szülőkkel.
Képes kétirányú kommunikációt folytatni.

Gondolatait beszédben/írásban
nem képes érthetően közölni,
többször konfliktus forrása volt a
nem megfelelő közlésmódja a
munkatársak, tanulók, szülők
körében.

Képes cselekedeteiért, döntéseiért
felelősséget vállalni, mindig felméri tettei
következményeit.

Nem vállalja cselekedetei, döntései
következményeit, a felelősséget
külső körülményekre hárítja, nem
képes előre felmérni tettei,
döntései következményeit.
Nem képes felismerni és
megoldani a munkaköréhez
kapcsolódó, gyakran
jelentkező problémákat.
A bevált gyakorlattól nem mer
eltérni, ha vannak is ötletei nem
képes azok kivitelezésre.

Képes felismerni és megoldani a
munkaköréhez kapcsolódó, gyakran
jelentkező problémákat. Ezekre megoldást
keres.
Ötletgazdag, lelkes, keresi az újszerű
megoldásokat, de mindezt felelősséggel, a
tanulás-tanítás hatékonyságának
érdekében teszi.
Képes beilleszkedni a szervezetbe,
megtalálja a helyét a nevelőtestületben, a
munkaközösségekben. Az intézményi
célokat össze tudja egyeztetni az egyéni
célokkal. Aktívan vesz részt a közösségi
tevékenységekben, csapatmunkában.

Módszertani ismereteit nem tudja
alkalmazni.

Nem képes figyelni mások
személyiségjegyeire, igényeire,
érzelmeire.
Nem nyitott a másság
elfogadására.

Nem tudott a szervezetbe
beilleszkedni, az egyéni céljait
sokszor a szervezeti célok fölé
helyezi.
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A gyakornok önértékelésének szempontjai

A gyakornoki szabályzatban megjelölt kiemelt szempontokon felül az alábbiak szerint készülhet fel a
gyakornok az önértékelésre















Mely feladatok voltak számára a legfontosabbak, legérdekesebbek?
Mely feladatok igényelték a legtöbb felkészülést?
Milyen eredményeket ért el?
Sikerült-e a kitűzött célokat megvalósítania?
Milyen problémákba ütközött a feladatok megvalósítása során?
Eddigi tapasztalatai alapján hogyan lehetne ezeket a problémákat kiküszöbölni?
Meglátása szerint mik az erősségei, gyengeségei?
Mely területeken szeretne több tapasztalatot szerezni?
Vannak-e olyan képességei, amelyeket az eddigiekben nem használt, de szeretné
jobban hasznosítani?
Milyen segítségre lenne szüksége a vezető részéről?
Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a szakmai segítő részéről?
Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a többi kolléga részéről?

A gyakornok értékelő megbeszélésre való felkészülését segítheti az alábbi önismereti kérdőív is.




















Hányszor végzett pontatlan munkát?
Hányszor késett határidővel?
Milyen típusú feladatokkal voltak problémái?
Ismeri az Önnel szemben támasztott követelményeket, elvárásokat?
Ha hibázott kiben, miben kereste az okokat? Magában, kollégákban, tanulókban,
szülőkben, egyéb külső körülményekben?
Megfelelőnek tartja-e az időgazdálkodását?
A feladatok megoldása során kialakít-e prioritásokat? Ezeket betartja-e?
Felméri-e előre a megvalósítás lehetőségeit?
Képes-e megfelelő részfeladatokra bontani a megoldandó problémát?
Megítélése szerint megfelelő szinten ismeri a szakmai szabályokat, előírásokat?
Szigorúan betartja-e a szabályokat, szakmai előírásokat?
Inkább a szabályok, szakmai előírások mellőzésével szeretné végezni a munkáját?
Amióta befejezte tanulmányait, megtett-e mindent, hogy tudása naprakész legyen?
Ön szerint milyen kép alakult ki Önről a vezetőiben, szakmai segítőjében,
munkatársaiban, tanulókban, szülőkben?
Amennyiben voltak konfliktusok, mi lehet ezek forrása?
Döntéseiben elfogulatlan tud lenni?
Vállalta feladataiért, döntéseiért a felelősséget?
Hányszor kellett a vezető, más kolléga segítségét kérnie egy konfliktus
megoldásához?
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A gyakornok felkészítésének lehetséges főbb témakörei
(mentor számára)



Szervezeti kultúra megismerése

a) A közalkalmazotti lét, a pedagógushivatás, munka, pálya megismerése.
b) Az intézmény egységeinek, folyamatainak, feladatainak, a benne dolgozóknak a
megismerése.
c) Az intézményi működést szabályozó dokumentumoknak a megismerése.
d) Az intézmény írott és íratlan szabályai.
e) A szervezeti kultúra jellemzőinek, belső értékeinek a megismerése.
f) A pedagógus etika, a viselkedés szabályainak megismerése.
g) A viselkedés szabályai a vezetőkkel, munkatársakkal, tanulókkal, szülőkkel.
h) A kommunikáció szabályai vezetőkkel, munkatársakkal, tanulókkal, szülőkkel,
mindazokkal, akikre kiterjednek az intézmény kapcsolatai.
 A szervezet megismertetése (a gyakornoki szabályzatban meghatározott
jogszabályok, intézményi alapdokumentumok alapján)
a) A közoktatási rendszer felépítése
b) Szervezeti struktúra
c) Kinevezés
d) Munkakör
 Kompetenciák fejlesztése
a) Erősségek, gyengeségek
b) Kompetenciák
c) Képességleltár
d) Célok, ambíciók
e) Saját fejlődési területek meghatározása
f) Szerepek a csoportban
g) Időgazdálkodás
h) Kommunikáció
i) Konfliktuskezelés
j) Együttműködés
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A gyakornoki programban szereplők feladatai

Az intézmény vezetőjének feladatai

1. A belépési adminisztráció megszervezése
2. A megismerendő jogszabályok, dokumentumok
előkészítése, rendelkezésre bocsátása
3. Szakmai segítő kijelölése
4. Munkatársak tájékoztatása
5. Gyakornok bemutatása
6. Munkahely kijelölése, felszerelése
7. A gyakornok tájékoztatása a munkafeladatairól, a
munkaköri követelményekről, a munkarendről, a
lehetséges szociális ellátásokról, a szervezet
felépítéséről, a pedagógus életpálya modellről,
értékelési és minősítési rendszeréről, a gyakornoki
rendszerről, a gyakornok, minősítésének speciális
szabályairól, az egyéni ambíciók megvalósulásának
lehetőségeiről, a továbbképzési rendszerről, a
munkavédelmi
ismeretekről (ezt a kijelölt felelős is végezheti)
8. A szakmai segítő által elkészített beilleszkedési
program jóváhagyása
9. Rendelkezésre állás – szükség szerint – a
problémák megbeszéléséhez, a kérdések
megválaszolásához
10. A gyakornoki program nyomon követése (a
szakmai
segítő beszámoltatása)
11. Részvétel a gyakornok minősítésében

A szakmai segítő feladatai

A többi munkatárs feladata

A gyakornok feladatai

1. Önfejlesztés a szakmai
segítői szerep ellátására
2. A gyakornoki program
elkészítése
3. Az együttműködés
feltételeinek egyeztetése
4. Az elvárások rögzítése
5. Konzultációkra felkészülés
6. Konzultációk
7. Óralátogatások
8. Folyamatos rendelkezésre
állás –
szükség szerint – a problémák
megbeszéléséhez, a kérdések
megválaszolásához
9. Beszámolás az
intézményvezetőnek a
gyakornoki program
menetéről
10. A gyakornok értékelése
11. Részvétel a gyakornok
minősítésében

1. Együttműködés a
szakmai segítővel a
gyakornoki program
végrehajtásában
2. A gyakornok
támogatása,
óralátogatások lehetővé
tétele
3. Lehetőség szerint a
gyakornok óráinak
látogatása
4. A gyakornok
tájékoztatása a
különleges bánásmódot
igénylő tanulókról,
problémáik hátteréről
5. „Jó gyakorlat”
megosztása
6. A gyakornok segítése
szakmai anyagokkal
7. A szakmai segítő
kérésére a gyakornok
munkájáról,
teljesítményéről vélemény
formálása (szükség szerint
írásbeli véleményezés)

1. A jogszabályok,
dokumentáció
áttanulmányozása,
értelmezése a szakmai
segítővel
2. A szervezet működési
rendjének megismerése
3. A szolgálati út
megismerése
4. Elvárások megismerése
5. Viselkedési szabályok
megismerése, betartása
6. Óralátogatások ütemezése
(havi ütemterv)
7. A gyakornoki program
feladatainak végrehajtása
8. A program által
meghatározott adminisztráció
vezetése
9. Önértékelés
10. Saját fejlődési területek
meghatározása
11. Problémák jelzése,
kérdések feltevés
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Mentori megbízás minta

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
7355 Nagymányok, Táncsics u. 2.

A 2013. évi CXXXVII. tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. módosítása, a
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján _________________________ (lakcím: ) az
intézmény alkalmazásában álló pedagógust jelölöm ki _____________________________
gyakornok (lakcím:..) mentorának.
A mentor feladata:

1. segíteni a gyakornokot az intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiaimódszertani feladatok gyakorlati megvalósításában,
2. legalább félévente írásban értékelni a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadni az
intézményvezetőnek és a gyakornoknak,
3. támogatást nyújtani a gyakornoknak az általa ellátott pedagógus munkakörrel kapcsolatos
tevékenységében, melyek az alábbiak:
a.) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, a munkaköri feladataira vonatkozó
előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában,
b.) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz
alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű
megválasztásában,
c.) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával
kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában,
d.) a minősítő vizsgára való felkészülésben,
4. szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatni a
gyakornok tanítási óráját/foglalkozását, és ezt követően óramegbeszélést tartani
5. amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosítani számára.
A megbízás …/….. tanévre szól, vagy visszavonásig érvényes.

Nagymányok, 2017. szeptember 1.

Wusching Mária Rita
intézményvezető
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A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Helyi Értékelési Szabályzata
Nagymányok, 2017. szeptember 1.

A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak minősítési szabályai

1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése
Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a
továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben
foglalkoztatott, pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gyakornoki fokozatban lévő
munkavállalók számára meghatározott előírásai alapján készült. A helyi értékelési szabályok
megalkotásakor a Kormányrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett 8. § (1a), (1b), 9.§ (2)-(4),
10/G. §, 39/L. § (2) bekezdéseiben foglaltakat vettük figyelembe.
Iskolánk helyi értékelési szabályzatában – tekintettel az intézményben alkalmazott
munkavállalók körére – a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott alábbi nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökre vonatkozó szakmai
követelményrendszert határoztuk meg:
 iskolatitkár
 rendszergazda
Amennyiben a szabályzat hatályba lépését követően olyan gyakornoki fokozatba sorolandó, nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő, egyben pedagógus szakképesítéssel is rendelkező
munkavállaló került az intézmény munkavállalóinak körébe, akinek munkakörére vonatkozóan szabályzatunk
nem tartalmazza a szakmai követelményrendszert, azt a munkába állást követő hat hónapon belül, de
legkésőbb a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló gyakornoki vizsgájának megkezdését
megelőzően legalább hat hónappal el kell készíteni.

Helyi értékelési szabályzatunkra vonatkozó javaslatát az intézmény vezetője készítette el, majd
azt ismertette az intézmény magasabb vezetőinek körével és a munkaközösség-vezetőkkel. A
fentebb említett vezetői kör a szabályzatot véleményezte, megfogalmazta kiegészítő és módosítási
javaslatait. A helyi értékelési szabályzatot az intézmény vezetője ismertette a nevelőtestülettel. Az
intézményvezető felkérésére az alkalmazotti közösség a munkaközösség-vezetők csoportjának
közreműködésével írásban véleményezte a szabályzat tervezetét.
Helyi értékelési szabályzatunk hatályba lépése 2016. október 1. napja. A helyi értékelési
szabályzat iskolánk honlapjának „Dokumentumok” menüpontjában megtalálható. Szabályzatunkat
módosítani kell, ha a Kormányrendeletnek a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő,
pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra vonatkozó szabályainak megváltozása
miatt ez szükségessé válik. Szabályzatunk módosítását kezdeményezheti az intézmény vezetője, a
munkaközösség-vezetők köre vagy az intézmény nevelőtestülete. A szabályzat módosításának
ügyrendje az elfogadás rendjével azonos.
Jelen szabályzat alkalmazásában
gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő
és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,
intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője,
közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen
felettesként megjelölt személy,
mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.
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2. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló és a betöltött munkakör
követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer
2.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként
legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.
2.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó
követelmények:
2.2.1. A gyakornok ismerje meg:
- a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét,
- az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat,
házirend, munkaterv),
- a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,
- a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,
- a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és
kötelezettségeit,
- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,
- az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.
2.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri
kötelezettségeit.
3. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja
3.1. A hospitálás
A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus,
valamint - ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt - az
intézményvezető az aláírásával igazolja.
3.1.1. A hospitálási napló tartalmazza:
- a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve
témáját,
- a tanóra, foglalkozás menetének leírását,
- a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,
- a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a
tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.
3.1.2. A hospitálási naplót a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt
a mentornak be kell mutatni.
3.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése
A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.
Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:
- A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
- A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
- A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
- A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
- A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható: Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont)
- Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont)

3.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:
- az előírt számú hospitáláson részt vett,
- a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és
- a szakmai munka értékelése legalább "kevéssé alkalmas" eredményt ért el.
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4. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével kapcsolatos eljárásrend
A pedagógus szakképesítéssel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben alkalmazott, gyakornoki fokozatba sorolt munkavállalók/közalkalmazottak minősítő
vizsgájának iskolánkban bevezetett eljárási rendjét a következőkben határozzuk meg.
 A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott gyakornok minősítő
vizsgáját három fős minősítő bizottság előtt kell letennie.
 A minősítő bizottság elnöke az intézmény vezetője, másik két tagját az intézményvezető jelöli
ki legalább 30 nappal a minősítő vizsgát megelőzően.
 A minősítő bizottság egyik tagja a minősítő vizsga előtt álló gyakornok közvetlen felettese kell,
hogy legyen.
 A minősítő bizottság a minősítő vizsga napján megvizsgálja a gyakornok munkakörében
felmutatott tevékenységét, és kérdéseket tesz föl a gyakornoknak az intézményben végzett
munkájával, tevékenysége eredményeivel kapcsolatosan.
 A minősítő bizottság – a gyakornok meghallgatását követően – a gyakornok minősítő
vizsgájának napján az intézmény helyi értékelési szabályzatának részét képező szakmai
követelményrendszer alapján minősíti a gyakornokot.
 A gyakornok minősítési vizsgáját követően a minősítő bizottság még a minősítés napján
elkészíti a gyakornok minősítését tartalmazó minősítő dokumentumot úgy, hogy az adott
munkakörre meghatározott szakmai követelmények mindegyikét pontszámmal értékeli.
 Az intézményvezető a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy minősítési követelményeknek való megfeleléséről szóló véleményét szövegesen nem
köteles értékelni, az értékelés a minősítő dokumentum értékelő táblázatának kitöltésével valósul
meg. Ha a minősítő bizottság a minősítő dokumentumhoz szöveges értékelést is kíván fűzni,
akkor azt a minősítő dokumentumhoz kell csatolni és a minősítő dokumentum mellékleteként
kell kezelni.
 Az intézményvezető a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott minősítő vizsgájának eredményét vagy
eredménytelenségét a vizsga időpontjától számított öt munkanapon belül rögzíti az informatikai
rendszerben – Ép.r. 10/A. § (7).
 A minősítő vizsgával összefüggő iratokat – közalkalmazott esetén a közalkalmazotti
alapnyilvántartás részeként – a munkáltató köteles megőrizni.
A minősítés eredményeit tartalmazó minősítő dokumentumon szerepelnie kell
 a minősítő vizsgán minősített nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló,
pedagógus szakképzettséggel is rendelkező pedagógus
o nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének és lakcímének
o a minősítő vizsgát tevő által betöltött munkakör megnevezésének
o a minősített munkavállaló pedagógus szakképzettsége megnevezésének
 a minősítő vizsga bizottságában közreműködők nevének és beosztásának
 a szakmai követelmények mindegyikét értékelő pontszámoknak
 a hospitálási naplót értékelő pontszámnak
 a minősítő vizsgán elérhető maximális pontszámnak
 a gyakornok által elért összes pontszámnak
 a gyakornok által elért %-os pontszámnak
 a „kiválóan alkalmas”, „alkalmas”, „kevéssé alkalmas”, „alkalmatlan” minősítő bejegyzések
egyikének.
A minősítés eredményeit tartalmazó, két példányban elkészített dokumentumot az intézmény
vezetője írja alá, ellátja iktatószámmal és az intézmény körbélyegzőjével. A minősítés eredményeit
tartalmazó dokumentum egyik példányát a minősítő vizsga napján a minősített gyakornoknak kell
átadni, másik példányát az intézmény iktatott iratanyagai között – közalkalmazottak esetében a
közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként – kell őrizni.
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5. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
munkavállalók minősítő vizsgáján a minősítés szempontjai, valamint a teljesítmény mérésével
kapcsolatos szabályok a következők.
5.1 A munkakörhöz tartozó szakmai követelmények értékelése
5.1.1 Az adott munkakörre a helyi értékelési szabályzatban meghatározott szakmai követelmények
mindegyikét külön-külön 0-5 pontszámmal kell értékelni az alábbi szabályok
alkalmazásával.
5.1.2 A szóban forgó nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörre vonatkozó szakmai
követelmények jelen helyi értékelési szabályzat részét képezik.
5.1.3 Nem lehet olyan munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítő vizsgáját lebonyolítani,
amelyhez a helyi értékelési szabályzat nem tartalmazza a konkrét, pontokba foglalt szakmai
követelményrendszert.
5.1.4 A gyakornok minősítő vizsgájának napján a minősítő bizottságnak át kell tekintenie a
gyakornok szakmai tevékenységének eredményeit, kérdéseket kell föltennie a gyakornok
munkavégzésével kapcsolatban.
5.1.5 Amennyiben a szakmai követelmények egyes összetevőinek pontozásakor a minősítő
bizottság tagjai nem tudnak közös pontszámot kialakítani, akkor a három bizottsági tag által
egyénileg adott pontszámok összegének egyharmadát kell kiszámítani, és azt a szokásos
kerekítési szabályok alkalmazásával egész számmá kell kerekíteni.
6. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítésének megállapítása
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítésének %-os mutatóját
egészre kerekített %-ban kell meghatározni úgy, hogy a szakmai követelményekre kapott
pontszámot össze kell adni, azt az elérhető pontszám maximumával kell osztani, 100-zal meg kell
szorozni és egész számra kell kerekíteni.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítő vizsgáját az alábbiak szerint
kell értékelni:
 80-100%: kiválóan alkalmas
 60-79%: alkalmas
 30-59%: kevéssé alkalmas
 0-29%: nem alkalmas
7. Az egyes munkakörökhöz tartozó szakmai követelményrendszer
7.1 Az iskolatitkári munkakörhöz tartozó szakmai követelményrendszer
7.1.1 A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség
Az iskolatitkár munkakört betöltő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornoki
fokozatban lévő munkavállalónak a minősítő vizsga megkezdését megelőzően félévenként legalább
öt óra hospitáláson kell részt vennie. A hospitáláshoz választott tanóráknak, foglalkozásoknak az
iskolatitkár pedagógus szakképzettségéhez kell kapcsolódniuk. A hospitálásokról a gyakornoknak
hospitálási naplót kell vezetnie. A hospitálási naplóban az egyes órák, foglalkozások látogatásának
jól el kell különülniük, a meglátogatott órákat ennek érdekében számozni kell. A hospitálási
naplónak tartalmaznia kell az alábbi elemeket:
 a meglátogatott óra sorszáma
 a hospitálás dátuma
 a meglátogatott óra/foglalkozás megnevezése
 az órát, foglalkozást tartó pedagógus neve
 az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos lényeges feljegyzések
 az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos pedagógiai természetű megállapítások, feljegyzések
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 a hospitálási naplót számítógéppel szerkesztett formában kell elkészíteni, azt ki kell nyomtatni
 a hospitálási naplóra be kell szerezni az órát vezető pedagógus aláírását
A gyakornok a hospitálási naplót nyolc nappal a minősítő vizsga napja előtt köteles átadni az
intézmény vezetőjének. A hospitálási naplót a minősítő bizottság 0-10 ponttal értékeli.
7.1.2 A minősítő bizottságnak a követelményrendszer alábbi követelményeinek mindegyikét
figyelembe kell venni a szakmai követelmények értékelésekor. Az iskolatitkári munkakörhöz
kapcsolódó követelményeket az alábbiakban határozzuk meg.
7.1.2.1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása, a napi
és heti munkaidő hatékony kihasználása.
7.1.2.2 Az iskola tanulóiról, pedagógusairól és más dolgozóiról vezetett nyilvántartások
pontossága, szakszerűsége, naprakészsége, precizitása, a digitális napló adatfeltöltési
folyamatában való pontos részvétel.
7.1.2.3 A beírási napló évfolyamonként és személyenként történő vezetésének pontossága, az
adatok egyezése a törzskönyvekkel, a nyilvántartási adatok vezetése, a megváltozott
adatok megfelelően hatékony kezelése, iskolalátogatási igazolások kiadásának
gyakorlata.
7.1.2.4 A tanulói és a pedagógus adatok vezetése a KIR Személyi Nyilvántartásban, az adatok
rendszeres frissítésének és karbantartásának folyamata, a pedagógus és a tanulói
jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok hatékony
elvégzése, az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályok
betartása.
7.1.2.5 A bizonyítványok, törzskönyvi kivonatok, diákigazolványok, pedagógus igazolványok
és más szigorú számadású nyomtatványok kezelési folyamata.
7.1.2.6 Az iskolai postai küldemények átvételének, továbbításának rendje és pontossága, a
bélyegelszámolás nyilvántartása, az iktatókönyv és a tárgymutató vezetésének rendje,
a legszükségesebb postacímek és telefonszámok nyilvántartása.
7.1.2.7 A hivatalos határozatok, levelek, értesítések elkészítésének rendje, határideje, az
iratok formátuma.
7.1.2.8 Az iskola vezetőinek háttértámogatása, az iskolatitkári szervezőmunka hatékonysága,
telefonhívások és üzenetek átadási rendje.
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7.1.3 Az iskolatitkár minősítő vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását értékelő dokumentuma
a következő adatokat tartalmazza.

1.

2.

3.

4.

5.

Az ellátandó feladatok és az értékelés szempontjai
A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és
nyilvántartása, a napi és heti munkaidő hatékony kihasználása. A
partnerekkel történő kapcsolattartás kulturáltsága.
Az iskola tanulóiról, pedagógusairól és más dolgozóiról vezetett
nyilvántartások pontossága, szakszerűsége, naprakészsége, precizitása,
a digitális napló adatfeltöltési folyamatában való pontos részvétel.
A beírási napló évfolyamonként és személyenként történő vezetésének
pontossága, az adatok egyezése a törzskönyvekkel, a nyilvántartási
adatok vezetése, a megváltozott adatok hatékony kezelése,
iskolalátogatási igazolások kiadásának gyakorlata.
A tanulói és a pedagógus adatok vezetése a KIR Személyi
Nyilvántartásban, az adatok frissítésének és karbantartásának
folyamata, a pedagógus és a tanulói jogviszony létesítésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatok hatékony elvégzése, az
adatkezelési szabályok betartása.
A bizonyítványok, törzskönyvi kivonatok, diákigazolványok,
pedagógus igazolványok és más szigorú számadású nyomtatványok
kezelési folyamata.

Pontszám

Max.
5

5

5

5

5

Az iskolai postai küldemények átvételének, továbbításának rendje és
pontossága, a bélyegelszámolás nyilvántartása, az iktatókönyv és a
tárgymutató vezetésének rendje, a legszükségesebb postacímek és
telefonszámok nyilvántartása.
A hivatalos határozatok, levelek, értesítések elkészítésének rendje,
határideje, az iratok formátuma.
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8.

Az iskola vezetőinek háttértámogatása, az iskolatitkári szervezőmunka
hatékonysága, telefonhívások és üzenetek átadási rendje.

5

9.

A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és
pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége.

10

Összesen (pontszám)

50

6.

7.

5

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő
intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi.
Kelt: Nagymányok, 2016. december hó 1. napján
………………………………………
Stallenberger József
a minősítő bizottság elnöke, igazgató
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1.

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszerének
A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

2.

A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

3.

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

4.

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

5.

A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

Pontszám

Max.
3
3
3
3
3

Összesen (pontszám)

15

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett eredménye:
A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

%
kiválóan alkalmas

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő
intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi.
Kelt: Nagymányok, 2016. december hó 1. napján
………………………………………
Stallenberger József
a minősítő bizottság elnöke, igazgató
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A rendszergazda munkakörhöz tartozó szakmai követelményrendszer

7.2

7.2.1 A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség
A rendszergazda munkakört betöltő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornoki
fokozatban lévő munkavállalónak (közalkalmazottnak) a minősítő vizsga megkezdését megelőzően
félévenként legalább öt óra hospitáláson kell részt vennie. A hospitáláshoz választott tanóráknak,
foglalkozásoknak a rendszergazda munkakört betöltő pedagógus szakképzettségéhez kell
kapcsolódniuk. A hospitálásokról a gyakornoknak hospitálási naplót kell vezetnie. A hospitálási
naplóban az egyes órák, foglalkozások látogatásának jól el kell különülniük, a meglátogatott órákat
ennek érdekében számozni kell. A hospitálási naplónak tartalmaznia kell az alábbi elemeket:







a meglátogatott óra sorszáma
a hospitálás dátuma
a meglátogatott óra/foglalkozás megnevezése
az órát, foglalkozást tartó pedagógus neve
az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos lényeges feljegyzések
az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos pedagógiai természetű megállapítások,
feljegyzések
 a hospitálási naplót számítógéppel szerkesztett formában kell elkészíteni, azt ki kell
nyomtatni
 a hospitálási naplóra be kell szerezni az órát vezető pedagógus aláírását
A gyakornok a hospitálási naplót nyolc nappal a minősítő vizsga napja előtt köteles átadni az
intézmény vezetőjének. A minősítő bizottságnak a követelményrendszer alábbi követelményeinek
mindegyikét figyelembe kell vennie a szakmai követelmények értékelésekor. A
rendszergazda munkakörhöz kapcsolódó követelményeket az alábbiakban határozzuk meg.
7.2.2.1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása, a napi és
heti munkaidő hatékony kihasználása.
7.2.2.2 Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges szoftvereket, ellenőrzi azok működését,
elvégzi a szükséges karbantartási és beállítási feladatokat, jelzi a gépek meghibásodását,
megszervezi javításukat.
7.2.2.3 Szakszerűen működteti az intézmény szervereit, informatikai rendszerét, figyelemmel
kíséri az egyes perifériák rendeltetésszerű használatát, elhárítja az egyszerűbb hibákat,
működteti a vírusvédelmi rendszert.
7.2.2.4 Kezeli a digitális napló szerverét, feltölti a felhasználói adatokat, közreműködik a
beiratkozáskor elkészített adatfájlok feltöltésében, ellenőrzi a digitális napló működését,
gondot fordít a rendszeres biztonsági mentésekre.
7.2.2.5 Biztosítja a beléptető rendszer működtetését, kiadja a chipkártyákat, napi gyakorisággal
ellenőrzi a beléptető rendszer működését, vezetői kérésre a tanulók és dolgozók
belépésével és kilépésével kapcsolatos adatokat szolgáltat.
7.2.2.6 Biztosítja a beléptető rendszer, a menzai modul és a digitális napló közötti adatcserét,
felügyeli a menzai menüválasztás rendjét, ennek során együttműködik a menzafelelőssel
és a gazdaságvezetővel.
7.2.2.7 Segítséget nyújt az iskola vezetőinek a tantestület tagjainak és a gazdasági iroda
dolgozóinak az aktuális feladataik során jelentkező informatikai problémák
megoldásában.
7.2.2.8 Rendben tartja saját munkahelyét és a szerverszobát, kezeli és karbantartja az iskolai
stúdió állományát, biztosítja a stúdió folyamatos üzemképességét.
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7.2.3 A rendszergazda minősítő vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását értékelő
dokumentuma a következő adatokat tartalmazza.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Az ellátandó feladatok és az értékelés szempontjai
A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és
nyilvántartása, a napi és heti munkaidő hatékony kihasználása.

Pontszám

Max.
5

Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges szoftvereket, ellenőrzi
azok működését, elvégzi a szükséges karbantartási és beállítási
feladatokat, jelzi a gépek meghibásodását, megszervezi javításukat.

5

Szakszerűen működteti az intézmény szervereit, informatikai
rendszerét, figyelemmel kíséri az egyes perifériák rendeltetésszerű
használatát, elhárítja az egyszerűbb hibákat, működteti a vírusvédelmi
rendszert.
Kezeli a digitális napló szerverét, feltölti a felhasználói adatokat,
közreműködik a beiratkozáskor elkészített adatfájlok feltöltésében,
ellenőrzi a digitális napló működését, gondot fordít a rendszeres
biztonsági mentésekre.
Biztosítja a beléptető rendszer működtetését, kiadja a chipkártyákat,
napi gyakorisággal ellenőrzi a beléptető rendszer működését, vezetői
kérésre a tanulók és dolgozók belépésével és kilépésével kapcsolatos
adatokat szolgáltat.
Biztosítja a beléptető rendszer, a menzai modul és a digitális napló
közötti adatcserét, felügyeli a menzai menüválasztás rendjét, ennek
során együttműködik a menzafelelőssel és a gazdaságvezetővel.
Segítséget nyújt az iskola vezetőinek a tantestület tagjainak és a
gazdasági iroda dolgozóinak az aktuális feladataik során jelentkező
informatikai problémák megoldásában.
Rendben tartja saját munkahelyét és a szerverszobát, kezeli és
karbantartja az iskolai stúdió állományát, biztosítja a stúdió folyamatos
üzemképességét.
A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és
pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége.

5

5

5

5

5

5
10

Összesen (pontszám)

50

Kelt: Nagymányok, 2016. december hó 1. napján
………………………………………
Stallenberger József
a minősítő bizottság elnöke, igazgató
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A minősítő vizsga szakmai követelményrendszerének érékelőlapja
1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
3.

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

4.

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

5.

A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

Pontszám

Max.
3
3
3
3
3

Összesen (pontszám)

15

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett eredménye:
A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

%
alkalmas

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő
intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi.
Kelt: Nagymányok, 2016. december hó 1. napján
………………………………………
Stallenberger József
a minősítő bizottság elnöke, igazgató

Nagymányok, 2017. szeptember 1.

Wusching Mária Rita
intézményvezető
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