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BEVEZETÉS
A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
az intézmény szervezeti és működési szabályzatában határozza meg. A szervezeti és működési
szabályzatot a köznevelési intézmény vezetőjének kell elkészítenie. A szervezeti és működési
szabályzat tartalmát, formáját, működtetésének módját meghatározó jogszabályi háttér:
● 1992.XXXIII-tv a közalkalmazottak jogállásáról
● 1992. LXIII. tv. a személyes adatok védelméről
● 2013.CCXXXII. tv a tankönyvellátásról
● 23/2004.OM-rendelet a tanulói tankönyvellátás rendjéről
● 26/1997.NM-rendelet az iskolai egészségügyi ellátásról… módosítás időpontjában hatályos
paragrafusai
● 2011.évi CXC . törvény, különös tekintettel a 24-25.§
● 202/2012. Kormányrendelet
● 229/2012.Kormányrendelet
● 28-30/2012.NEFMI-rendelet
● 20/2012. EMMI-rendelet, különös tekintettel a 4.§, ill. 117-122.§ összefüggései
● 30/2012.EMMI-rendelet
● 326/2013.Kormányrendelet a pedagógus előmeneteli rendszerről, módosítása 89/2015. és
235/2016.
Ezen szabályzat a megalkotás idején hatályos fenti jogszabályok, azok rendelkezéseinek
figyelembe vételével készült. Általános szabályozás: 2011.CXC.tv.20-25.§ A köznevelési
intézmény SZMSZ-ét (és házirendjét) nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület,
iskolaszék, továbbá az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az
SZMSZ (és házirend) azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend
nyilvános.
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A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában megállapított nyolc évfolyamos általános
iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása, melynek keretében a tanuló érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre.
Az iskola az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik a tanulók napközbeni
ellátásáról, felügyeletéről, étkeztetéséről, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladatokról, a tehetséggondozásról és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, továbbá
ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a köznevelési törvény és más jogszabály a nevelésioktatási intézményeknek előír.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka
eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint működési rend kialakítását
szolgálja a szervezeti és működési szabályzat, valamint az iskolai házirend. A szervezeti és
működési szabályzat alapvetően a közoktatási intézmény felnőtt dolgozóira, az épületben
tartózkodókra állapít meg szabályokat, a házirend pedig elsősorban a tanulók iskolai életével
foglalkozik. A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb
rendű jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza egy adott intézmény
szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra
vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb
szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más
belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is.
E dokumentumok a következők:
1. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok






Szakmai alapdokumentum
Pedagógiai program (nevelési program és a helyi tanterv)
Házirend
Intézményi önértékelési program, éves önértékelési terv
Belső szabályzatok (igazgatói utasítások)

2. Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok



Közalkalmazotti szabályzat
Kollektív szerződés

3. Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó
szabályok




A közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata
Az iskolaszék szervezeti és működési szabályzata
A szülői szervezet (munkaközösség) szervezeti és működési szabályzata
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A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata,
hogy olyan – a magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő – iskolai szervezetet és
működést hozzon létre, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött
célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását.
A szervezeti és működési szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony
működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola igazgatója további
utasításokat (belső szabályzatokat) készíthet. Ezek a következők:









a dolgozók munkaköri leírásai,
honvédelmi intézkedési terv
tanuszoda használatára vonatkozó szabályzat
extrém park használatára vonatkozó szabályzat
ügyviteli, iratkezelési és irattározási szabályzat,
munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat,
tűzvédelmi utasítás és tűzriadó-terv,
önértékelési szabályzat

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megtartása nemcsak az iskola dolgozóira
nézve kötelezőek, hanem előírásai az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre (tanulókra és
szüleikre) is vonatkoznak.

INTÉZMÉNY ALAPADATAI
OM azonosító: 037750
Adószám: 15835310-2-13
Név: Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola
Intézmény jelleg: Köznevelési intézmény
Intézmény típusa: Általános iskola
Weboldal: www.klai.hu
Intézmény vezetője: Tamás Roland (Oktatási azonosító: 75600048006)
Beosztás: intézményvezető
Email: zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu
Telefon:

29/360-396

Alapító: Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Típus: állami szervezet
Alapító okirat kelte: Monor, 2017.09.11.
Ellátott feladat(ok): általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelésoktatás (felső tagozat)
Engedélyezett létszám: 560 fő.

Név: Monori Tankerületi Központ
Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.
Típus: tankerületi központ
Képviselő: dr. Hrutkáné Molnár Monika Katalin
Beosztás: tankerületi igazgató
Email: monika.molnar@kk.gov.hu
Telefon: +36 (29) 795-212

TARTALMI SZABÁLYOZÁS
20/2012.EMMI- rendelet 4.§ A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési
szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni:
a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a
vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét,
b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,
c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel,
d) ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a
tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét,
e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a
vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti
egységek közötti kapcsolattartás rendjét,
f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés
rendjét,
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g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint
az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját,
rendjét,
h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával
megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,
i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint
az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást,
j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat,
k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a
pedagógusok munkájának segítésében,
l) a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét,
m) az intézményi védő, óvó előírásokat,
n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket,
o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai
programról,
p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési
joggal ruházza fel,
q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás
részletes szabályait,
r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét,
s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét,
t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri
leírások mintáit,
u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelésioktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály
rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni.
v) az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkereteit,
w) a felnőttoktatás formáit,
x) a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás
formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek,
berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása),
y) az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét,
z) a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet,
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE, VEZETÉSE
Az intézmény szervezeti egységei
•
•
•
•
•
•
•

az 1-4. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja igazgatóhelyettes vezetésével
az 5-8. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja igazgatóhelyettes vezetésével
tanuszoda – intézményvezető irányításával
iskolai könyvtár
szakmai munkaközösségek
melegítőkonyhán a tanulók étkeztetése
műszaki és kisegítő csoport, portaszolgálat, rendszergazda

Az iskola igazgatósága
Az iskola igazgatóságát az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az
intézményvezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartozik két
intézményvezető-helyettes (alsós-felsős). Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját
a magasabb rendű jogszabályok, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint
végzi.
Megbízatása a szakmai alapdokumentum okiratában, a hatályos jogszabályokban (2011.CXC.
67-69.§) megfogalmazott módon és időtartamra történik.
Az intézményvezető-helyettesek megbízása a hatályos jogszabályok alapján történik. A vezető
beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása
alapján végzik. Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén teljes a felső tagozat
intézményvezető-helyettese helyettesíti. Az ő akadályoztatása esetén az alsós intézményvezetőhelyettes helyettesíti a fentieket teljes jogkörrel. Az alsó tagozatos intézményvezető-helyettest
a megfelelő épület munkaközösség-vezetője helyettesíti, a felső tagozatos intézményvezetőhelyettes akadályoztatása esetén a felsős munkaközösség vezetője veszi át az ügyek intézését.
Bélyegzőhasználatra jogosult személyek: intézményvezető, helyettesek, iskolatitkár, tanügyi
esetben a pedagógusok, az intézmény-vezetője által kijelölt pedagógiai-asszisztens.

Az iskola dolgozói
Az iskola dolgozói a Monori Tankerületi Központtal állnak közalkalmazotti munkaviszonyban.
Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.

Az intézmény szervezeti egységei



az 1-4. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja az intézményvezető-helyettes
vezetésével
az 5-8. évfolyamán tanító pedagógusok csoportja intézményvezető-helyettes
vezetésével
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tanuszoda – intézményvezető irányításával
nevelés-oktatást segítők (iskolatitkár, pedagógia-asszisztensek)
iskolai könyvtár
szakmai munkaközösségek
műszaki és kisegítő csoport, portaszolgálat, rendszergazda

Az iskolaközösség
Az iskola közösségét az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják.
Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek
révén és módon érvényesíthetik.
Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége
1. Az iskolai alkalmazottak közösségét a tankerülettel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb rendű jogszabályok (elsősorban a Munka
Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló
törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti
szabályzata és kollektív szerződése rögzítik.
A nevelők közösségei
A nevelőtestület
1. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja,
valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók.
2. A nevelőtestület a korábban említett magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott
döntési jogkörökkel rendelkezik.
3. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb rendű jogszabályokban
megfogalmazott esetekben.
4. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
5. A nevelőtestület tagjai véleményt nyilváníthatnak, bevonhatók a jogszabályi keretek között
az intézményi önértékelési és külső értékelés folyamatába (pedagógusi, vezetői intézményi
szinten egyaránt).
6. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására állandó és alkalmi
munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoportok a munkatervi feladatok koordinálására
szerveződnek: fejlesztő műhely, tehetséggondozó műhely, önértékelési, ill. mérési-értékelési
munkacsoport, öko-munkacsoport, pályázati teamek.
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A munkacsoportok - ha erre van törvényi szabályozás-, hatályos jogszabályok által előírt
módon végzik tevékenységüket, egyéb külön nem szabályozott esetben az intézményvezető
által kért módon és formában végzik tevékenységüket, számolnak be tevékenységükről a
nevelőtestület előtt.
7. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:


alakuló értekezlet



tanévnyitó értekezlet,



tanévzáró értekezlet,



félévi és év végi osztályozó értekezlet,



havonta a hónap első hétfőjén egy munkaértekezlet

8. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 33
százaléka kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak tartja.
9. A magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazottak szerint:


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



a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb rendű jogszabály, illetve a szervezeti és
működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.

10. A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos
szavazással is dönthet.
11. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.
12. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is,
ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban
dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten.
A nevelők szakmai munkaközösségei
1. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez
kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai,
módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez,
szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
2. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:





1-2. évfolyamos munkaközösségek: tagjai: az 1-2. évfolyamon tanító nevelők,
pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak.
3-4. évfolyamos szakmai munkaközösségek: az 3-4. évfolyamon tanító nevelők,
pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak.
Humán munkaközösség: felső tagozatos humán tárgyakat tanító kollégák.
Reál munkaközösség: felső tagozatos reál tárgyakat tanító kollégák.
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BECS munkaközösség: belső ellenőrzési csoport 5 fővel.

3. A szakmai munkaközösségek a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott
jogkörökkel rendelkeznek.
4. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:


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



tehetséggondozás, a sajátos nevelési igényű és lemorzsolódásban veszélyeztetett
tanulók nyomon követésének és támogatásának, az eszközrendszerének a
kidolgozásában való részvétel,



az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,



egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése,



szakmai programok, tanórán kívüli tevékenységek, projektek, pályázatok, tanulmányi
versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,



a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,



az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,



az intézményi önértékelés, ill. külső intézményértékelés folyamatában a jogszabályban
meghatározott jogkörrel (pedagógus, vezető, intézményi szinten) való részvétel



a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével,
szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével,



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



javaslattétel az intézményvezetőnek a munkaközösség-vezető személyére,



a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,



a munkaközösség
adatszolgáltatások

tevékenységéről

készülő

elemzések,

értékelések

elkészítése,

5. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső
ellenőrzésének éves tervezését
6. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség
vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az intézményvezető bízza meg. Megbízatása
a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezetői ciklushoz kötött.
7. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
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Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a hatályos jogszabályokban megjelölt feladatok végrehajtására, a nevelőtestület vagy
az intézményvezetés döntése alapján.
2. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell
a nevelőtestületet.
3. Az alkalmi munkacsoportok tagjait az igazgató bízza meg, tevékenységük fő mérföldköveit és
beszámoltatásuk módját is ő határozza meg összhangban a hatályos jogszabályokban
megfogalmazottakkal.

A szülői szervezet (közösség)
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői
szervezet működik. Az osztályok szülői szervezetét az egy osztályba járó tanulók szülei
alkotják. Az osztályok szülői szervezeti a szülők köréből a következő tisztségviselőket
választják:


Elnök,



Elnökhelyettes

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban
választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.
Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szervezet
választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmányának munkájában az osztály szülői
szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb
szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői értekezlet.
Az iskolai szülői szervezet választmánya, az iskolai szülői értekezlet a szülők javaslatai alapján
megválasztja az iskolai szülői szervezet alábbi tisztségviselőit.


SZMK elnök



Elnökségi tagok

Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Az
iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint
ötven százaléka jelen van. Döntéseit – a személyi jellegű döntések kivételével - nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet választmányát az
intézményvezető tanévenként legalább 3 alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást
kell adnia az iskola feladatiról, tevékenységéről, a törvényi szabályozás által megjelölt
közzétételi kötelezettségének eleget kell tennie.
Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:


Megválasztja saját tisztségviselőit
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Kialakítja saját működési rendjét
Az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét
Képviseli a szülőket és a tanulókat a jogszabályokban meghatározott jogkörökkel az
intézményértékelési folyamatokban, az oktatási törvényben megfogalmazott egyéb
jogaik érvényesítésében,
Véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a
szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a
tanulókkal kapcsolatosak.
Képviseli a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel együtt az iskola érdekeit,
Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.

Az iskolaszék
Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata. Gondoskodik
a működési feltételek biztosításáról. Az iskola vezetője és az iskolaszék képviselője az
együttműködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve az iskolaszék
munkaprogramjának egyeztetésével állapítja meg. Az iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a
nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek
véleményezési jogosultsága van. (Házirend, SZMSZ, PO) Az iskolaszék tagjai:




SZMK elnök
A szülői közösség 2 választott tagja
A nevelőtestület 3 tagja

Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt
ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket
munkaköri leírásuk alapján végzik.
Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:
● DÖK küldötte (4. évfolyamtól) Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb
egységei, minden osztályközösség megválaszthatja az osztály küldöttet (2 fő), akik képviseli az
osztályt az intézmény diákönkormányzatának vezetőségében. A tanulóközösségek ily módon
önmaguk diákképviseletéről döntenek.
A diákkörök
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában
működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza.

15

Az iskolai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége,
illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik.
3. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott
jogkörökkel rendelkezik.
4. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési
szabályzata szerint alakítja.
5. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt – a nevelőtestület egyetértésével
– az intézményvezető bízza meg.
6. Az iskolai diákközgyűlést-iskolai gyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell
hívni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a
diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak
munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az
iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai
házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
7. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A
diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető a felelős.

A technikai dolgozók és a pedagógus munkát közvetlenül segítők közösségei
Az intézményi alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban,
valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az intézményi közalkalmazottak jogait és
kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb
jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az
intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik. Képviseletüket a
háromtagú közalkalmazotti tanács, érdekképviseletüket a Pedagógus Szakszervezet intézményi
csoportja biztosítja. Az intézmény technikai alkalmazottaik munkájukat az intézményben folyó
pedagógiai munka zavartalan biztosítása érdekében kötelesek végezni. Munkavégzésük
szabályait jogszabályok és munkaköri leírásuk határozza meg. Munkájuk ellenőrzését az
intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek vagy a munkaköri leírásukban
munkakörükre utasítási jogkörrel rendelkező személy végezheti. A technikai alkalmazottakat
az intézményvezető évente minimálisan három alkalommal tájékoztatja a munkájukat érintő
kérdésekről, illetve kérdést vagy javaslatot intézhetnek az intézményvezetőnek. A munkájukra
is vonatkozó belső ellenőrzési tervet, illetve az ellenőrzés eredményéről készült
jegyzőkönyveket, feljegyzéseket a gazdasági irodán tekinthetik meg. (Amennyiben az
ellenőrzés indokolja személyes tájékoztatást is kapnak róla.)
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Pedagógusok munkarendje
A pedagógusok napi munkaidő-beosztását – az órarend függvényében, véleményük kikérése
mellett – az intézményvezető állapítja meg. A napi munkaidőt úgy kell beosztani, hogy
biztosítsa az intézményi munka zavartalanságát, a feladatok elvégzését, tekintettel legyen a
pedagógus kötött munkaidejére, az intézményben való 32 órás benntartózkodási
kötelezettségére. Minden egyéb szempontot, kérést csak ennek alapján lehet figyelembe venni.
A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli
munkanapon a program kezdete előtt annak helyszínén) megjelenni. A tanév elején készülő
beosztás szerint reggel ügyelő tanárok a feladatukat 7.00-től illetve 07.30-tól kötelesek ellátni.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát, lehetőleg előző nap,
rendkívüli esetben a lehető leghamarabb az adott napon köteles jelenteni az ügyeletes
vezetőnek, hogy az intézkedhessen a helyettesítésről. Óracserét az intézményvezető és a
helyettesek engedélyezhetnek. A munkából való távolmaradást csak az intézményvezető
engedélyezhet, távollétében a helyettesi rend szerinti vezető. Az órák megtartását, az ügyeletet,
a helyettesítést a tanulmányi intézményvezető-helyettes ellenőrzi, illetve megszervezi ezek
ellenőrzését. Amennyiben a helyettesítés rendje előre tudható, a szaktanár és az osztályfőnök
kötelessége erről értesíteni - legkésőbb a helyettesítést megelőző napon - a diákokat. A
pedagógust a nevelő-oktatómunkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokkal az
intézményvezető és a helyettesek bízhatják meg. A pedagógus - ügyeleti munkája ellátása során
- felelősséggel tartozik az ügyelete idején és helyszínén történtekért. Ezen felelőssége akkor is
érvényesíthető, ha önhibájából, illetve vezetői hozzájárulás nélkül mulasztja el ügyeleti
feladatának ellátását. A nevelőtestület értekezletein, megbeszélésein az érintettek részvétele
kötelező. Indokolt esetben távolmaradást az intézményvezető engedélyezhet. A távolmaradó
dolgozó köteles az elhangzottakról tájékozódni. Az éves munkatervben elfogadott intézményi
rendezvényeken való megjelenés a pedagógus munkaköri kötelessége. A rendezvényeken
ellátandó ügyeleti rendet a tanulmányi intézményvezető-helyettes állítja össze.

Nem pedagógusok munkarendje
A nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét munkaköri leírásuk tartalmazza.

Munkaköri leírások
Az alkalmazottak feladataikat a munkaköri leírás részletezi, a munkaköri leírás mintákat jelen
szabályzatunk melléklete tartalmazza.

Kréta használata
Intézményünk a KRÉTA rendszerben az e-napló, az e-ellenőrző és az e ügyintézés modulokat használja.
KRÉTA e-napló szabályzatunkat az SZMSZ melléklete tartalmazza.
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Egyéni munkarend
A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a
tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól.
Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok:
• Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• Okt.Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
• Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet
• EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
• Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.)
EMMI rendelet
A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig
magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend
intézménye: Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése,
tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség
teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel
rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola
valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi
tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a
tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.
Ezen időszak alatt:
- a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól;
felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;
- a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni munkarendű tanuló
iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak
megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint
az iskola köteles gondoskodni;
- a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és
osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni;
- a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb
foglalkozásokon;
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- a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a
tanulószobai foglalkozásokra;
- az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni,
de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell
tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint;
- a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés
az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot
tudásáról.
Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik
meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket,
a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.
A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven
belül hivatalból felül fogja vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség
folytatása további módjáról. A jelenlegi magántanulóknak tehát nem kell kérelmet
benyújtaniuk, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása,
bekérése hivatalból történik majd meg. Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos
kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. A
2019. augusztus 31-éig az iskola igazgatója részére benyújtott, el nem bírált kérelmeket nem
veszi át az Oktatási Hivatal, azokat még az iskola igazgatójának kell elbírálnia.
Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági
eljárás keretében bírálja el.

TANULÓK
A tanulói jogviszony létesítése és feltételei A tanuló - beleértve a magántanulót is, - az
iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján
keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről
az intézmény vezetője dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a
tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály,
továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.
Az intézménybe történő tanulófelvétel, tanulói jogviszony létesítése létrejön:





beiratkozással (1. osztályosok),
átvétel útján,
egyéni munkarenddel (szakértői javaslat vagy szülői kérelem alapján az Oktatási
Hivatal engedélyével)
integráltan nem oktatható, sajátos nevelési igényű tanulók kizárólag szakértői
vélemény alapján.
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A beíratás rendje
 Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
 Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői
bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig
köteles beíratni a kijelölt iskolába.
 Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.
 Az intézmény vezetője a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt
létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is.
 A kötelező felvételt biztosító iskola vezetője a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a
kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján
értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.
 Az intézmény vezetője értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy
át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény
székhelyén van.
 A tanuló átvételére - meghatározott kivétellel - a tanítási év során bármikor lehetőség van.
 Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus
változtatásával is jár, az átvételre, a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.
 A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja az illetékességi területén működő
általános iskolákat a kijelölt körzetekről.
 Ha a választott (nem a körzethez tartozó) iskolában a körzetből jelentkezők és a jogszabályi
előírásoknak megfelelően előnyben részesítendő jelentkezők mellett a törvényesen kitölthető
létszámkereten belül marad még szabad hely, úgy a létszámkeret felső határáig az osztályok
az adott iskolába felvételi kérelmet benyújtókkal feltölthetők.
 Az iskolák szabad helyeik és a várólistán szereplők számának ismeretében a beíratás
lezárulását követően hoznak döntést.
 A tanköteles gyermekek szüleit az iskolák hivatalosan is értesítik arról, hogy a várólistán
jelzett igényüket teljesíteni tudták-e, vagy csak az eredeti, kötelező felvételt biztosító iskola
tudja biztosítani számukra a felvételt.
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 Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való az intézmény vezetője dönt.

Jogorvoslati lehetőség
Az intézményvezető által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől
számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Monori Tankerületi Központ
Igazgatójához kell benyújtani.

A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS
RENDJE, FORMÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A
SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
Az intézmény vezetője
Az iskola élén az intézményvezető áll, aki vezetői tevékenységét két helyettessel látja el. A
vezető jogállását a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra
vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében
fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelési törvény állapítja meg.
Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott –
feladatokat.

Az intézményvezető felelős















az intézmény szakszerű és törvényes működéséért
a pedagógiai munkáért
az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működéséért
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért
a tanulóbalesetek megelőzéséért
a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a
továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért
az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért
a köznevelési információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért
az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének
szabályosságáért
a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért
dönt, az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy
kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe
szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai
követelmények érvényesülését;
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döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden
olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe;
előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény
közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;
jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi
tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet;
kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges
intézkedések megtételét;
gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési
intézmény közalkalmazottai felett;
tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről;
teljesíti a Monori Tankerület Központ által kért adatszolgáltatást;
szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok
irányítása céljából.
koordinálja a tanuszoda zavartalan működését

Az intézményvezető helyettesek
A vezető beosztás ellátásával megbízott helyettesek vezetői tevékenységüket az intézményvezető
irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el.

Felsős intézményvezető helyettes












az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja az helyettesítését
közvetlenül irányítja (és ezekről rendszeresen tájékoztatja a vezetőt):
az iskolai könyvtár működését
az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységet
a szabadidős tevékenységet
a diákigazolványokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok ellátását
képviseli az iskolát a közvetlen irányítása alá tartozó területeken
felelős az 5-8. évfolyamon folyó szakmai munkáért,
a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért
átruházott jogkörben a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért
tanulószobán folyó munkáért

Alsós intézményvezető helyettes





közvetlenül irányítja az 1-4. évfolyamán és a napköziben folyó munkát
szakmai területén segíti az intézményvezető vezetői tevékenységét
felelős az általa irányított évfolyamokon folyó szakmai munkáért
havonta ellenőrzi az étkezési nyilvántartókat
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közvetlenül irányítja a kisegítő munkakörben dolgozókat
Uszoda-vezető
közvetlenül irányítja az uszodában folyó munkát
megszervezi a délelőtti úszásoktatás rendjét, valamint a délutáni gyógytestnevelés
foglalkozásokat

Az igazgatóság és a nevelőtestület kapcsolattartása
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a
megbízott vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. A kapcsolattartás fórumai:


az igazgatóság ülései,



az iskolavezetőség ülései,



a különböző értekezletek,



megbeszélések,

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
3. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelői szobákban elhelyezett hirdetőtáblákon,
valamint írásbeli tájékoztatókon, elektronikus formában az iskola által kialakított online
rendszeren keresztül értesíti a nevelőket.
4. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:



az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,
az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
igazgatósághoz, az iskolavezetőséghez.

5. A pedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal és az
iskola vezetőségével.
6. Az intézményegységek közötti kapcsolattartás módja:
● körlevél-rendszer nyomtatott vagy e-mailes formában
● elektronikus felületek
● vezetői (intézményvezető, helyettes) látogatások
● munkaértekezletek
● telefonos elérhetőség biztosítása
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A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel
a szakmai munka alábbi területeire:









a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
intézményi értékelés és külső értékelés tanévi feladatairól, várható ütemezéséről, belső
értékelési munkacsoport munkarendje,
iskolán kívüli továbbképzések,
az intézményi műhelyek (tehetséggondozás, fejlesztés) és pályázati teamek feladatainak
fő irányai, ütemezésük,
a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportrendezvények,
az intézményi külső és belső értékelés adott évi feladatairól és annak ütemezéséről,
a gyermekvédelmi, a sajátos nevelési igényű tanulók, ill. lemorzsolódásban
veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos tevékenység közös feladatairól

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
4. Pályázati tevékenység, egyéb nagyprojektek esetén a projekt vezetője tájékoztatja a
munkaközösségek tagjait, az iskolai bővített vezetőséget.
5. Mesterpedagógusok beszámolnak a mesterprogram adott tanévre vonatkozó szakmai
elemeiről, végzett tevékenységről, reflexiójáról.

A nevelők és a diákok kapcsolattartása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
intézményvezető


iskolagyűlésen



az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább 3 havonta,



a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,



az egyes telephelyeken elhelyezett hirdető táblákon keresztül folyamatosan,



elektronikus felületeken - honlap, hivatalos Facebook-oldal

az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell, saját mérési adataikat is megismerik. A
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tehetséggondozásba bevont, a sajátos nevelési igényű, a lemorzsolódásban veszélyeztetett
diákok esetében egyéni nyomon követés történik, a szülőt is rendszeresen tájékoztatják a diák
előrehaladásáról az együttműködés érdekében.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez,
vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel,
a nevelőtestülettel.

A nevelők és a szülők kapcsolattartása
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
igazgató:


a szülői szervezet választmányi ülésén 3 havonta,



az iskolai szülői értekezleten tanévenként 2 alkalommal,



az egyes telephelyeken elhelyezett hirdető táblákon keresztül,



elektronikus felületeken, honlap, Kréta, hivatalos Facebook-oldal

az osztályfőnökök:
 az osztály szülői értekezletén,
 osztály közösségi csoportjában, Classroomon
tájékoztatják.
2. A szülők számára a gyermekek egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi
lehetőségek szolgálnak:
● a családlátogatások,
● a szülői értekezletek,
● a nevelők fogadó órái,
● a nyílt tanítási napok,
● a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések,
● írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben (elektronikusan),
● egyéb projektbemutatók, fórumok.
3. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv
tartalmazza.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
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választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az intézményvezetőtől valamint helyetteseitől az iskolai
munkatervben évenként meghatározott vezetői fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető,
megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken elérhető:


az iskola honlapján,



az iskola irattárában,



az iskola könyvtárában,



az iskola nevelői szobáiban,



az iskola igazgatójánál és az igazgatóhelyetteseknél,



a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél.

8. Az iskola szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének előírásai nyilvánosak, azt
minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell
ismernie.
9. Az iskola szervezeti és működési szabályzata, házirendje érdeklődés esetén megtekinthető:


az iskola honlapján,



az iskola irattárában,



az iskola könyvtárában,



az iskola nevelői szobáiban,



az intézményvezetőnél és a helyetteseknél,



az osztályfőnököknél;



a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,



az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél.

10. A házirend egy példányát – köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. Ezt a beiratkozáskor elektronikus formában
megküldjük.
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AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE, NYITVA TARTÁS
Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától 17 óráig tart nyitva. A szülői
értekezlet és a fogadóóra napjain a nyitva tartás ezek időpontjaihoz igazodik. 17 óra után 20
óráig a tornateremben és egyéb termekben csak az arra jogosult személyek tartózkodhatnak.
Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre
az intézményvezető ad engedélyt.
A reggeli ügyelet 7 órakor kezdődik, és 7.45-ig tart, a délutáni ügyelet 16 órától 17 óráig igény
szerint. A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint a tanári és
a tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg. A nevelő-oktató munka pedagógusok
vezetésével a heti órarend alapján a kijelölt tantermekben folyik. Tanórán kívüli foglalkozások
az osztályok kötelező óráinak megtartása után szervezhetők. Az iskolai tanulók részére az
étkezést – külön beosztás szerint – 11.20 és 14 óra között kell lebonyolítani.
Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak
a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet
ügyeleti rendjét az intézményvezető tanévenként határozza meg. A szorgalmi idő előkészítése
augusztus 15.-től kezdődik, és augusztus 31.-ig tart. Ebben az időszakban kell megszervezni a
javítóvizsgákat. Az osztályozó vizsgák időpontja január és június az éves munkaterv szerint.
A vezetők benntartózkodását az éves munkaterv szabályozza. A reggeli nyitva tartás kezdetétől
a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény
működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A távozó vezető
után a szervezett foglalkozást tartó és/vagy ügyeletes pedagógus tartozik felelősséggel az
intézmény rendjéért.
Az ügyeletes pedagógus reggel 7 órára érkezik. A pedagógusok órarendjüknek megfelelően az
első órájuk kezdetét megelőzően 15 perccel előbb érkeznek meg. A tanulók érkezési ideje 7 óra
és ¾ 8 között van.

A tanulók benntartózkodása
Az iskola épülete munkanapokon 7 órától 17 óráig nyitva áll, munkaszüneti napokon a
tornaterem és az uszoda igény szerint tart nyitva, az intézményvezető engedélyével. Az iskola
tanulói, tanítási napon, 07.00 óra és 07.45 között gyülekeznek. A tanítás megkezdéséig a kijelölt
gyülekezési helyen, illetve a tanteremben tartózkodhatnak. A tanítás kezdetétől a befejezéséig
(16.00 óra) az iskola területét csak az intézményvezető, a helyettesek, vagy osztályfőnök
engedélyével hagyhatja el a diák.

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával
Az iskolába a kívülállóknak csak az illetékessel előre egyeztetett időpontban, lehet bemenni.
Szülő, vagy más személy a tanórát önhatalmúlag nem zavarhatja meg. A tanórára bárki csak az
intézményvezető engedélyével léphet be.
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A hivatali nyitvatartási időben ügyintézés miatt a titkárság 8-16 óra között fogadja az iskolával
jogviszonyban nem álló, külső személyeket.
A fenntartó képviselőit, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az intézményvezető
fogadja, abban az esetben is, ha a tárgyalást vagy közös munkát vezetői feladatmegosztás
szerint más vezetővel kell elvégezni. A tanórák látogatására külső személyek részére az
intézményvezető ad engedélyt. A tornatermet és egyéb termeket a bérleti szerződés alapján
igénybevevőnek a foglalkozást követően el kell hagyni. A használat rendjét a bérbeadási
szerződés tartalmazza, melyet a Tankerületi Központtal való egyeztetés után készíti el a
tankerület. Az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen
kell fogadni. Az engedély (szerződés) tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a
vagyonvédelemre vonatkozó előírások megtartásával kapcsolatos kötelezettségeket.

Csengetési rend
Tanítási óra

Kezdete

Vége

Első

08.00

08.45

Második

08.55

09.40

Harmadik

10.00

10.45

Negyedik

10.55

11.40

Ötödik

11.50

12.35

Hatodik

12.45

13.30

Rövidített órák esetén a csengetési rendet az intézmény vezetője az adott eseményhez,
helyzethez igazodva határozza meg.
A tanórán kívüli foglalkozásokat 13.30 órától 17.00 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig
kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető beleegyezésével lehet. Szorgalmi
időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése a titkárság irodájában, a hivatalos
munkaidő ideje alatt történik. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére
külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg,
és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári
ügyelet megszervezése a fenntartóval történő egyeztetés alapján történik. Az iskola épületeit,
helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
Az iskola helyiségeinek használói felelősek:


az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,



az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



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



az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
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A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Az
iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezetőjétől a tankerülettel egyeztetett,
megkötött szerződés alapján engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). Az iskola épületeibe
érkező szülők, illetve idegenek belépéskor a titkári irodában, ill. a tanári szobában kapnak
tájékoztatást, jövetelük célját ott kötelesek jelenteni. Az iskolába érkező külső személy köteles
betartani az épület működési rendjét. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola
épületeiből elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben –
külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez a foglalkozásokat,
rendezvényeket nem zavarja, hátráltatja. A tanulók számára külső szervező által szervezett
pénzdíjas foglalkozás az iskolai foglalkozások végeztével hirdethető az intézmény
helyiségeiben. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületein belül
csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. Az iskolai területén a
dohányzás a hatályos jogszabályok értelmében tilos. Az iskolában mindenfajta
reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az intézmény vezetője felmentést adhat,
amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól, és az egészséges életmóddal, a
környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális
tevékenységgel függ össze.

KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZER











Az iskolát a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. A helyettesek a vezetői
feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel.
A gyermekjóléti szolgálattal való vezetői szintű kapcsolattartás az intézményvezető
feladata. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse közvetlen munkakapcsolatban
áll a gyermekjóléti szolgálat illetékes munkatársaival, intézkedést azonban a vezető
útján kezdeményezhet.
Az iskola-egészségügyi szolgáltatóval való közvetlen kapcsolattartás a felsős helyettes
feladata, magasabb vezetői szintű tárgyalásokon az intézményvezető képviseli az
iskolát.
Az iskolai könyvtár kapcsolatait más iskolai könyvtárakkal és a városi nyilvános
könyvtárral elsősorban a könyvtáros tanár gondozza, vezetői szinten az alsós helyettes.
A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadóval a kapcsolattartás a felsős helyettes
feladata.
Az óvodákkal való kapcsolattartást az alsós helyettes végzi.
Az iskola külső sportkapcsolatait a testnevelő tanárok szervezik.
Az alapítványokkal, civil szervezetekkel való vezetői szintű kapcsolattartás az
intézményvezető feladata.
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TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
Az intézményben a tanulók számára a mindenkori hatályos jogszabályok, egyéb belső utasítások
alapján az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:


napközi otthon (alsó tagozat),



tanulószoba (felső tagozat),



szakkörök,



énekkar,



iskolai sportköri foglalkozások,



tömegsport foglalkozások,



felzárkóztató foglalkoztatások,



egyéni foglalkozások,



tehetséggondozó foglalkoztatások,

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások.

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok
1. A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési szabályzat
előírásai alapján.
2. A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége állapítja meg a
szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók házirendjében rögzíti.
A napközis tanulók házirendje az iskolai házirend részét képezi.
3. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján
történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az
eltávozásra az intézmény vezetője vagy az helyettese adhat engedélyt.

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok
1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások,
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra
történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól.
2. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az
intézmény vezetője adhat.
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3. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti
óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola
tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
4. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői
igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
5. A tanórán kívüli foglalkozások, tehetségcsoportok vezetőit az intézmény vezetője bízza meg,
akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is,
aki nem az iskola pedagógusa.
6. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő
tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
7. Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonba
a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd,
uzsonna). A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát)
biztosít.
8. Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek.
A hitoktatáson való részvétel a tanulók számára a törvényi szabályozás által meghatározott
módon vehető igénybe. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény
órarendjéhez igazodva. A tanulók hitoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.
9. Az iskola a hagyományainak megfelelő (természettudományos, matematika,
környezetvédelmi, művészeti) szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülők újak
szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszakon belül lehet
jelentkezni. A szakkörök indításáról a szakmai munkaközösség és a szülői közösség
véleményének meghallgatásával az intézményvezető dönt. A tanulásban lemaradó tanulók
korrepetálási órákon vesznek részt a különböző tantárgyakból a szaktanár véleménye alapján.
10. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi
időre. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél
nagyobb számban vegyenek részt. Az iskolában labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz,
atlétika, úszás, Fit-Ball sportkör működik, melyek az edzéstervben meghatározottak szerint
használhatják az iskola sportlétesítményeit és udvarát.
11. A szakkör, az énekkar, a sportkör vezetőjét az intézményvezető bízza meg. A megbízást
ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkör, az énekkar és a sportkör működéséért.
Éves munkaprogram alapján dolgoznak.
12. A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi
rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és
felelőseit. A területi és az országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az
igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól.
13. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy a házi
versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész
iskolaközösség megismerje.
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ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYÁPOLÁS
A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában központi ünnepséget kell
szervezni. Az ünnepség időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
Szervezők:





Március 15. /4. évfolyam/
Június 4. /7. évfolyam/
Október 6. /osztályfőnökök/
Október 23. /8. évfolyam/

Az iskola hagyományai közé tartozó rendezvények:


















Tanévnyitó /mindenkori elsős tanítók/
Szeptember 19. Névadónk születésnapja /6. évfolyam/
Tanévzáró ünnepély
Nyolcadik évfolyamosok ballagása /7. évfolyam/
Kossuth-hét /intézményvezető/
Mikulás – osztályszinten
Farsangi bál kicsiknek és nagyoknak (1-4. és 5-8. évfolyamon)
/tagozatonként/
Iskolai karácsony ünnepség
Anyák napi megemlékezések /osztályszinten/
Kihívás napja, gyereknap /testnevelők/
A Föld napja /osztályfőnökök/
Szülők bálja / Iskolaszék, SZMK, 8. osztályok/
Iskolarádió működtetése
Téma-hetek
Ovisuli /alsós-helyettes/
Szlovén-magyar diákcsere
„HATÁRTALANUL” program

Iskolánk jelképe a nyakkendő, melynek viselése a megfelelő iskolai ünnepségeken kötelező a
dolgozók, diákok számára egyaránt. A rendezvényeken való részvételt az éves munkaterv
határozza meg.
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A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK
RENDJE
1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
A belső ellenőrzés keretrendszerét és formáját a hatályos jogszabályok, rendeletek és utasítások
értelmében kell megszervezni.


biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti
alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja, OH kézikönyvek
szerint előírt) működését,



segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát, a folyamatos önfejlesztést



az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
pedagógusok munkavégzéséről, az intézményi folyamatokról,



szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézménynevelő és oktató munkájával
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

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


intézményvezető



intézményvezető-helyettesek,



munkaközösség-vezetők,



intézményi önértékelési programban, éves önértékelési tervben meghatározott
személyek /BECS által kijelölt személyek/

3. Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai
közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
4. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során az OH
önértékelési ill. minősítési, tanfelügyeleti kézikönyvében megjelölt kompetenciaterületeknek
megfelelően:


a pedagógusok munkafegyelme,



pedagógus kommunikációja, kapcsolattartása



a tanórák/csoportfoglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,



a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,



a tanterem/csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja,



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




önfejlesztés, reflexiós készség
a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
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az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
a tanítási óra felépítése és szervezése,
a tanítási órán alkalmazott módszerek, munkaformák
a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása a tanítási órán,
 az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,
 egyéni bánásmód, differenciálás
(A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a belső értékelési munkacsoport a jogszabályi
környezetnek megfelelően a pedagóguskompetenciák alapján határozza meg.)
 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a
közösségformálás.
5. Az intézményi önértékelést meghatározó jogi háttér:




Jogszabályok:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-7. §)
 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak
 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)
Útmutatók
 Országos Tanfelügyelet – kézikönyv az általános iskolák számára
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
 Önértékelési kézikönyv az általános iskolák számára

A hatályos jogszabályokban körülírt belső intézményi önértékelés ill. külső intézményértékelés
(pedagógus, vezető ,intézményi szinten) feladatainak elvégzésére az intézményi Önértékelési
program ill. az adott tanév Önértékelési tervében foglaltak szerint az abban foglalt személyek
jogosultak.
A vizsgálandó területeket, a vizsgálat módszertanát, tevékenység ütemezését, az értékelt és
értékelő jogait is a dokumentumok tartalmazzák.

A belső ellenőrzést végző személy jogai és kötelességei
A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:





az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni;
az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot
készíteni;
az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni;
az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
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az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az intézmény belső szabályzataiban
foglalt előírásoknak megfelelően eljárni;
az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a
saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;
hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni.

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei:
Az ellenőrzött dolgozó jogosult:



az ellenőrzés megállapításait megismerni;
az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és
ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.

Az ellenőrzött dolgozó köteles:



az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit
teljesíteni;
a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.

A közalkalmazott felelősségre vonása
A 2011. évi CXC törvény 69. § (2) k) pontja szerint a nevelési oktatási intézmény vezetője felel:
a pedagógiai munkáért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
Amennyiben a közalkalmazott a munkaköri 32 leírásában foglaltakat feltételezhetően
megsértette, mulasztásáért felelősségre vonható. Az intézményvezető kötelessége, hogy a
mulasztás vagy fegyelemsértés tényéről hitelt érdemlően tájékozódjon, ennek érdekében a
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles vizsgálatot folytatni, amely során:







az intézményvezető írásban kéri az érintett közalkalmazottat álláspontjának kifejtésére,
szakmai mulasztás esetén kikéri a munkaközösség-vezető véleményét,
szükség esetén tanuk meghallgatásával, dokumentumvizsgálattal tisztázza az ügy
részleteit. A vétség vagy mulasztás súlyosságától függően – a fokozatosság elvének
figyelembe vételével az alábbi szankciókat alkalmazza:
csekélyebb súlyú etikai vétség esetén szóbeli figyelmeztetés
súlyosabb etikai vétség vagy szakmai mulasztás estén szóbeli figyelmeztetést írásban
vagy írásbeli figyelmeztetés
ismétlődő vétség vagy mulasztás esetén az intézményvezető átadhatja az ügyet a Monori
Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának, mint a munkáltatói jogok
gyakorlójának. Az intézményvezető a vétség vagy mulasztás kivizsgálásának
eredményéről köteles a közalkalmazottat írásban tájékoztatni abban az esetben is, ha a
felmerült gyanú nem igazolódik.

35

Közalkalmazott felmentése
A Kjt. 30. § (1) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására
tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően, akkor a munkáltató a
közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A.-30/B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel
megszüntetheti. A felmentést ebben az esetben is kötelező megindokolni, és az indokolásból a
felmentés okának világosan ki kell tűnnie, továbbá – szükség esetén – a munkáltatónak kell
tudni bizonyítani, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.
Rendkívüli felmentés
A felmentés mellett a Kjt. 25.§ (2)/g pontja tartalmazza a rendkívüli felmentés esetét, amelyet
a Munka törvénykönyve 78. § szerint rendel alkalmazni. A Munka törvénykönyve 78.§-ban
foglalt szabályok a közalkalmazottakra és a Munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalókra
egyaránt érvényesek.
Mt. 78. § (1): A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú
felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges
kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Tanulóval szembeni fegyelmi eljárások
Amennyiben a tanuló kötelezettségét súlyosan megszegi, a kötelezettségszegés kivizsgálására
és a fegyelmi büntetés megállapítására fegyelmi eljárás indítható. A fegyelemi eljárás
megindítása, a vizsgálat lefolytatása és a fegyelmi büntetés megállapítása szigorúan a felsőbb
jogszabályok alapján történik (2011. évi CXC. tv. 58.§, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rend. 53-61.§). A fegyelmi eljárás és annak eredményeképpen meghozott fegyelmi büntetés
arra alkalmas, hogy a jogilag és az erkölcsileg helyes követendő magatartást megmutassa,
„példát statuáljon”, arra azonban nem, hogy orvosolja a sérelmet. Ezt csak az érintettetek teljes
körű belátása, együttműködése hozhatja meg.
A fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető vagy a nevelőtestület dönt egyszerű
szótöbbséggel, amennyiben a körülmények – a fegyelmi vétség súlyossága – ezt indokolja. A
fegyelmi eljárás lefolytatására a nevelő testület háromtagú bizottságot (elnök és két tag) választ
az intézményvezető javaslata alapján. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló hivatalos
kiértesítés az intézményvezető feladata, az erről szóló dokumentumot a tanuló, kiskorú tanuló
esetén a szülő is megkapja.

Egyeztető eljárás
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez
elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 34 a kötelességszegéssel
36

gyanúsított és a sérelmet elszenvedő(k) közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása
érdekében. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő
fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított
tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. Tekintettel arra,
hogy minden súlyos fegyelmi vétség a tanulói-szülői és nevelői közösség által együttesen
felállított és elfogadott Házirend megsértésével jár együtt, az ilyen esetekben az iskolát is súlyos
sérelem éri. Ezért az egyeztető eljárás lefolytatásához az iskolát képviselő intézményvezető
egyetértése is szükséges. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől
számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába,
kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem
vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. Harmadszori kötelességszegés esetén
a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. Az egyeztető
eljárás lefolytatásáról a beérkezett bejelentés(ek) alapján a sértett féllel való egyeztetést
követően kerül sor. Az egyeztető eljárást legkésőbb a bejelentés(ek) beérkezését követő 15
napon belül le kell folytatni. Az egyeztető tárgyalás időpontjáról és helyszínéről az
intézményvezető levélben és személyesen (email üzenet, telefon) tájékoztatja a sérelmet
elszenvedő felet, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülőt, valamint a
kötelességszegéssel gyanúsított tanulót, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén
a szülőt. Az egyeztető tárgyalást a sérelmet szenvedő és a kötelezettségszegéssel gyanúsított fél
között egy tárgyalás keretében kell lefolytatni.

Egyeztető eljárás menete
Amennyiben az egyeztető eljárást vezető nagykorú (mediátor) nem tagja a fegyelmi
bizottságnak, az egyeztetés előtt kötelessége a fegyelmi ügy részleteiről az
intézményvezetőjétől és a fegyelmi bizottság elnökétől tájékozódni. A mediátor feladata az
egyeztető eljárás koordinálása, az esetleges vita levezetése, a felek közötti megállapodás
létrejöttének segítése.
Ennek érdekében a mediátor:







eljárás elején ismerteti az egyeztetés célját és értelmét, valamint a tudomására jutott a
fegyelmi vétséggel kapcsolatos tényállást, különös tekintettel arra, hogy a fegyelmi
eljárás alá vont felek milyen együttműködést tanúsítottak eddig a probléma
megoldásában,
először a sértett félnek ad szót a sérelme bemutatására, az álláspontja kifejtésére, a
megállapodás feltételeinek meghatározására,
ezt követően lehetőséget biztosít arra, hogy a fegyelmi vétséget elkövető fél válaszoljon
az elhangzottakra, érdemben egyeztessen a megállapodás feltételeiről,
vita estén joga van mérlegelni a kialakult helyzetet, és amennyiben más megoldás nem
kínálkozik, felfüggesztheti az egyeztetési eljárást.
ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető
eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról:
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bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi
eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell
függeszteni,
ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél
esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell
szüntetni.

Amennyiben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető
eljárásban nem tudott írásban megállapodásra jutni a sérelem orvoslásáról, a fegyelmi eljárást
folytatni kell. Az egyeztető eljárásról jegyzőkönyv készül, amelynek mellékletét képezi az a
megállapodás, amelyben a felek – a fegyelmi eljárás felfüggesztése, végül megszűntetése
érdekében – megegyeztek.
Az egyeztető eljárást a nevelőtestület által a fegyelmi vétség kivizsgálására létrehozott fegyelmi
bizottság elnöke vezeti, amennyiben vele szemben az egyeztető eljárásról szóló
igénybejelentésben sem a fegyelmi eljárás alá vont tanuló vagy kiskorú tanuló esetén a szülő
vagy törvényes képviselője, sem pedig a sértett fél írásban kifogással nem él.
Egyeztető eljárás nyilvánossága
Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás
megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni. Az egyeztető eljárás eredményéről ismertetni kell a
Diákönkormányzatot is.
Fegyelmi eljárás menete
A fegyelmi eljárást mindenben a 2011. évi CXC. tv. 58.§, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rend. 53-61.§ szerint kell lefolytatni.
A fegyelmi eljárás hivatalos eljárás, ennek megfelelően:





a bizottság által megfogalmazott gondolatok, kérdések, kérések, elkészített
dokumentumok az intézmény hivatalos véleményének minősülnek,
az eljárás minden részletéről jegyzőkönyv készül, amely a dokumentáció részét képzi,
a bizottság előtt elhangzottakért, viselkedéséért mindenki felelősséggel tartozik,
a sértett és a sértő fél kizárólag a fegyelmi bizottság tudtával és legalább egy tagjának
jelenlétében egyeztethet egymással. Az együttműködés megtagadása, a hamis tanúzás,
a bizottság félrevezetése újabb fegyelmi eljárást von maga után.
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A fegyelmi eljárásban részt vevők jogai, kötelességei, feladatai
A fegyelmi bizottság minden tagja köteles:







a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani,
a bizottság előtt megjelenők személyiségi jogait tiszteletben tartani,
a tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelni,
a bizonyítékok, tanú-meghallgatások figyelembe vételével, a körülmények lehető
legteljesebben megismerni, és eszerint dönteni,
szükség esetén az ellentmondások tisztázása érdekében egy tanút több alkalommal is
meghallgatni, adott esetben szembesítésre is sort keríteni,
a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a tanuló hivatalos képviselőjét az őket
érintő információkról tájékoztatni.

A bizottság előtt mindenki köteles:





az igazság felderítése érdekében – a jogszabályokkal összhangban – együttműködni,
minden, az ügy tisztázása érdekében fontos információt a bizottság tagjaival
megosztani,
a fegyelmi eljárást akadályozó, félrevezető magatartástól tartózkodni,
a bizottság tagjainak személyiségi jogait tiszteletben tartani.

A fegyelmi bizottság elnökének feladatai, kötelessége:







a törvényesség betartása és betartatása,
a bizottság munkájának szervezése irányítása,
a meghallgatások koordinálása,
a fegyelmi tárgyalás vezetése,
a tényeken, bizonyítékokon alapuló döntések meghozatalának elősegítése,
a fegyelmi eljárást megindító (intézményvezető, nevelőtestület) tájékoztatása.

Ennek érdekében a fegyelmi eljárás során joga:







a meghallgatások időpontjának meghatározása,
a meghallgatások rendjének meghatározása,
a bizottság előtt megjelentek (tanúk, törvényes képviselők, eljárás alá vontak)
kötelességükre valófigyelmeztetése,
bizonyos – a fegyelmi eljárás szempontjából fontos – történések jegyzőkönyvbe vétele,
a szó megvonása, adott esetben a meghallgatás felfüggesztése,
javaslat megfogalmazása az intézményvezető felé a fegyelmi eljárás során elkövetetett
fegyelmi vétség elkövetése miatt újabb fegyelmi eljárás megindítására,
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javaslat megfogalmazása a tudomására jutott adatok alapján újabb személyek fegyelmi
eljárásba való bevonására.

A fegyelmi tárgyalás
A fegyelmi tárgyalásra a fegyelmi eljárásról szóló kiértesítésben szereplő helyszínen és
időpontban kerül sor. A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vezeti. A tárgyalás
nyilvános. A fegyelmi tárgyalás elején az elnök figyelmezteti a fegyelmi eljárás alá vont tanulót
arra, hogy:






milyen jogokkal rendelkezik,
az eljárásban meghatalmazott is képviselheti,
a fegyelmi vizsgálat tárgyával kapcsolatban a fegyelmi tárgyaláson elmondhatja a
véleményét, a már felvett tanúvallomását kiegészítheti, álláspontját kifejtheti,
a fegyelmi határozattal szemben jogorvoslati kérelemmel élhet,
kérésére a fegyelmi tárgyalásról szószerinti jegyzőkönyv is készülhet.

Ezután ismerteti a tanuló terhére rótt kötelezettségszegést. Végül a fegyelmi bizottság
határozatának ismertetése következik. A kihirdetéskor a fegyelmi bizottság elnöke ismerteti a
határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok
szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója
legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyv
készül, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos
minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait.
Fegyelmi büntetés
A fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
Tekintettel arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a
fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál, a fegyelmi büntetés megállapításánál enyhítő
körülményként számítandó be a súlyos fegyelmi vétség elkövetésében elmarasztalt tanuló
együttműködő, az igazság feltárása, tisztázása és az általa okozott sérelem orvoslása érdekében
gyakorolt megbánó magatartása.
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Ugyanakkor a hamis tanúzás (elhallgatás), a tanulótárs sérelmére elkövetett fegyelmi vétség
tisztázásának akadályozása súlyosbító körülményként számítandó be.
Hamis tanúzásnak tekinthetőek az alábbi magatartásformák:








valótlan tényállítás,
valóság elhallgatása,
hamis szakvéleményadás,
hamis felvilágosítás-adás,
hamis fordítás,
hamis okirat szolgáltatása,
hamis tárgyi bizonyítási eszköz szolgáltatása.

Ez a megállapítás érvényes a fegyelmi vizsgálatban csak tanúként meghallgatott tanulókra is.
Esetükben a hamis tanúzás azonnali fegyelmi vétségnek minősül. Külön kiemelendő a hamis
vád esete is, amelynek pontos fogalma a hatályos büntetőtörvénykönyvben szerepel, de
alapesetben a következő:
Aki:
a) a fegyelmi bizottság előtt mást bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol,
b) más ellen bűncselekményre vonatkozó koholt adatot hoz a bizottság tudomására.
A fegyelmi büntetés kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül. A fegyelmi eljárás
eredményéről, a büntetésről tájékoztatni kell a Diákönkormányzatot, és az érintett
osztályközösséget. Tekintettel arra, hogy a fegyelmi bizottság az eljárásban a nevelőtestület
egészét képviseli, az intézményt testesíti meg, a fegyelmi testület megsértése – a tanuló vagy
akár a törvényes képviselője által – a teljes tantestület megsértésének számít. Ennek esetén az
elnöknek joga van a tárgyalás azonnali berekesztésére. A sértés fegyelmi vétségnek minősül,
ami büntetést von maga után.

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓIGYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN

ÉS

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy a gyermek/tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye.
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Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével
kapcsolatosan


Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskola munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó
tervnek a rendelkezéseit.



Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket,
rendszabályokat és viselkedési formákat.



A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk
ideje alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelemmel
kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a gyermekekkel
betartatni.



Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai
foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.



Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal folyamatosan, de kötelezően a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki
órán. Ennek során ismertetni kell:
 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
 a házirend balesetvédelmi előírásait,
 rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés
rendjét,
 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.



Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.



A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.



A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat,
illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.



A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját
az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie
arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.



A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó,
valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen
a munkaköri leírásuk vagy a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.



Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A
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munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe
bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata
tartalmazza.

Az iskola dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek esetén
1. A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:


a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,



ha szükséges orvost kell hívnia,



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



a tanulói/gyermek balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény
vezetőjének

E feladatok ellátásában a baleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt
venni.
2. A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt
teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetőjének ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett
volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell
tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell
hajtani.

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






A balesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
A nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó baleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni
és e baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell
nyilvántartani. A jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv
egy példányát az iskola őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola jogszabályban megjelölt felettes
szervnek, fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet, valamint az iskolai
diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
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Az iskolában folyó nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtésére, a balesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az
iskola munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.

MINDENNAPOS TESTEDZÉS FORMÁI
Az intézmény tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
 heti öt kötelező testnevelés óra az 5-8. évfolyamon;
 a heti öt kötelező testnevelési óra, amelyből legfeljebb kettő az iskolai sportkör
különféle sportágakban szervezett foglalkozásain teljesíthető.
 a heti öt kötelező testnevelési óra, amelyből legfeljebb kettő igazolt versenyzőként az
adott sportszervezet által szervezett edzéseken való részvétellel teljesíthető,
 úszásoktatás adott évfolyamon rendelet szerint, melyet a munkarend és
tantárgyfelosztás minden évben tartalmaz
 néptánc adott évfolyamon
 kézilabdás órák kézilabda edzők segítségével az OboArénában heti egy alkalommal az
alsó tagozaton
A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai sportköri foglalkozások keretében kell
megszervezni. Ezeken az intézmény minden tanulója jogosult részt venni. A tanórán kívül
szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az intézmény biztosítja.
Mentesítés heti két testnevelés óra alól
A tanuló és a kiskorú tanuló esetén a szülő együttes kérelme alapján a tanuló az iskolai sportköri
összevont testnevelés órán való részvétel alól mentesíthető az alábbi feltételek mellett:




versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján, a tanévre érvényes versenyengedélye és
a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között
szervezett edzéssel,
egyesületben legalább heti két órás sporttevékenységgel - amennyiben délután
szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított
igazolással.

A szülők a tanévre vonatkozó mentesítési kérelmüket szeptember 01-ig adhatják le írott, vagy
elektronikus formában a KRÉTA „e-ügyintézés” felületén, hiánypótlásra szeptember 15-ig van
lehetőség. Csatolni kell a kérelemhez az igazolásokat is.
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TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA, FELÜGYELETE
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény fenntartója
megállapodást köt a Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézettel, valamint iskolaorvosi, védőnői
ellátást biztosít.
A megállapodásnak biztosítania kell:



az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként
meghatározott napokon és időpontban),
a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését a vonatkozó jogszabályban
előírtak szerint

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét, ellátását az iskolavédőnő és az iskolaorvos
végzi az érvényben lévő egészségügyi rendeletek alapján.
A vizsgálatok időpontját az intézményvezető-helyettes egyezteti az osztályfőnökökkel és az
érintett nevelőkkel.
A vizsgálatok időtartamára az iskola felügyeletet biztosít.

Az iskolai egészségügyi ellátás köre







a tanulók belgyógyászati, fogászati szűrése,
a kötelező védőoltásokban részesítés,
pályaalkalmassági vizsgálatok,
ortopédiai szűrés,
könnyített és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,
egészségügyi felvilágosítás.

Az iskolavédőnő feladatai
A védőnő munkájának közvetlen irányítója az iskolaorvos. Elősegíti az iskolaorvos munkáját,
a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Munkáját éves munkaterv alapján végzi, melyet az
iskolaorvos és az intézmény vezetője hagy jóvá. Figyelemmel kíséri a tanulók előírt
vizsgálatokon való megjelenését és biztosítja a szükséges dokumentációkat.
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RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:


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



a tűz,



a robbantással történő fenyegetés.

2. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületeit vagy
a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
3. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:


az iskola igazgatója,



az igazgatóhelyettesek

4. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell


az intézmény fenntartóját, működtetőjét



tűz esetén a tűzoltóságot,



robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,



személyi sérülés esetén a mentőket,



egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi,
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.

illetve

5. A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel értesíteni (riasztani)
kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanuló/gyermek csoportoknak a tűzriadó terv és a
bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
6. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
7. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:


Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó
nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is
gondolnia kell!
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A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!



A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik
gyermek az épületben. A nevelőnek a gyermekeket a tanterem/csoportszoba elhagyása
előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor meg kell számolnia!

8. Az intézmény vezetőjének, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a
veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia
kell az alábbi feladatokról:


a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,



a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,



a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,



az elsősegélynyújtás megszervezéséről,



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

9. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:


a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,



a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,



az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),



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



az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,



az épület kiürítéséről.

10. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
11. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
szombati napokon be kell pótolni.
12. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
igazgatói utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők
részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére
(bombariadó terv)” c. igazgatói utasítás tartalmazza. Rendkívüli intézkedési tervet a
Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) tartalmazza.
13. A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.
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14. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
iskola igazgatója a felelős.
15. A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
16. A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben
kell elhelyezni:





nevelői szobák,
porta,
titkárság,
intézményvezető-helyettesek irodái

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős.
2. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott
tanévben:


Elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,



Részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.

3. A tankönyvrendelést hagyományosan tagozatonként az alsós illetve felső helyettes végzi.
4. A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal a
tankerületi igazgató megállapodást köt. Az intézmény vezetője a magasabb rendű jogszabályok
rendelkezései alapján, iskolán kívüli tankönyvforgalmazóval is megállapodást köthet a
tankönyvterjesztés lebonyolítására.
5. Minden év március 31-ig az iskola igazgatója – az osztályfőnökök, valamint a
tankönyvfelelős közreműködésével – felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet
kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben, tanulószobán tankönyvet
biztosítani.
6. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el.
A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai
munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a
megrendelésre kerülő tankönyveket.
7. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak
(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek
az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával.
8. A tankönyvrendeléssel és tankönyvtámogatással kapcsolatos eljárásrendbe az intézmény
folyamatosan beépíti a 2011.CXC.tv. szabályozását, az ehhez kapcsolódó eljárási rendeletek
utasításait.
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AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK, HITELESÍTÉSÉNEK,
KIADMÁNYOZÁSÁNAK ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK A RENDJE
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat – amennyiben az irat nem valamely
akkreditációs eljáráson megfelelt szoftver által elektronikus úton hitelesített dokumentum –
papír alapon is elő kell állítani. Az így előállított iratot az intézmény vezetője aláírásával és
bélyegzővel hitelesíti. Az elektronikus úton előállított dokumentumok nyomtatásakor fel kell
tüntetni a nyomtatás és az irattározás dátumát a papíralapú dokumentumon. Az papíralapú –
elektronikus úton előállított – dokumentumok tárolására a többi dokumentummal azonos
irattározási szabályok vonatkoznak.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Az elektronikus formában tárolt dokumentumok a 2019. szeptemberében bevezetett Poszeidon
rendszerben vannak iktatva. Az iktatást az intézményben az arra kijelölt személy végzi. Az
elektronikus postafiók kezelője – iskolatitkár – gondoskodik az elektronikus levelezés külön
állományban történő szerepeltetéséről, abból törölni nem szabad.
Intézményünk 2019. szeptemberétől nem alkalmaz papír alapú, csak elektronikus naplót.

Adatkezelési szabályzat
1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény, valamint a köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény, a 20/2012.EMMI-rendelet
előírásainak.
2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a
magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai
adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de
ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
3. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő:


papír alapú nyilvántartás,



számítógépes (elektronikus) nyilvántartás.

4. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős.
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi
pontokban részletezett módon.
5. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
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● igazgatóhelyettesek,
● titkársági alkalmazottak,
b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
● igazgató, igazgatóhelyettesek,
● titkársági alkalmazottak
● osztályfőnökök, szaktanárok,
● napközis nevelők,
● gyermek- és ifjúság védelmi felelős.
6. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a közoktatási törvény 2. sz. mellékletében
engedélyezett esetekben:
a) az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal
kapcsolatosan:


igazgatóhelyettesek,



titkársági alkalmazottak.

b) a tanulók adatait továbbíthatja:


fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja: intézményvezető.



a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre,
lemorzsolódási mutatókra vonatkozó adatokat a pedagógiai szakszolgálat
intézményeinek továbbíthatja: intézményvezető és helyettesek, osztályfőnök, szaktanár,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;



a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás
esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének továbbíthatja: igazgató,
igazgatóhelyettesek, osztályfőnök, szaktanár, titkársági alkalmazottak.



a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adatot továbbíthatja: titkársági alkalmazottak;



a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához adatot
továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnök;



az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából adatot továbbíthat: igazgató,
igazgatóhelyettesek, osztályfőnök;



a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló
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veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából adatot továbbíthat: igazgató,
igazgatóhelyettesek, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.


a tankönyvforgalmazókhoz: intézményvezető, helyettesek (tankönyvfelelősök).

7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A
személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot a Monori Tankerületi
Központnál (fenntartó, működtető) tároljuk.
8. a.) A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt
nyilvántartásokban kell őrizni:


összesített tanulói nyilvántartás (Vezetéséért felelős: titkársági alkalmazottak),



törzskönyv (Vezetéséért felelős: intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök),



bizonyítvány (Vezetéséért felelős: intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök),



beírási napló (Vezetéséért felelős: titkársági alkalmazottak),



osztálynaplók (Vezetéséért felelős intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök),



napközis és tanulószobai csoportnaplók (Vezetéséért felelős: intézményvezetőhelyettesek, napközis nevelők, tanulószoba vezető),



diákigazolványok nyilvántartása (Vezetéséért felelős: titkársági alkalmazottak).

b.) A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért a titkársági alkalmazottak a felelősek.
9. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori
módosításáért az intézményvezető a felelős.

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Az iskolai könyvtár alapvető rendeltetése a pedagógiai tevékenység segítése: a pedagógusok
oktató munkáját, a diákok tanulását, önművelését, szabadidejének hasznos eltöltését segítő
dokumentumok gondozása. Intézményünkben 1980 óta van iskolai könyvtár. Tevékenységét a
diákok, nevelők tanórai felkészüléséhez, ismereteinek bővítéséhez, szükségleteikhez mérten
igyekszik megszervezni. Az iskola jelenlegi munkájában, valamint távlati terveiben épít a
könyvtár adta lehetőségek kihasználására.
Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója ellenőrzi és a nevelőtestület javaslatainak
meghallgatásával irányítja. A könyvtár jellege: zárt. Csak az iskola tanulói és dolgozói vehetik
igénybe. A beiratkozás és a könyvtári alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár a
tanév szorgalmi időszakában, tanítási napokon látogatható, a nyitvatartási időben. A tanévre
érvényes nyitvatartási időt a könyvtáros az órarendben és külön tájékoztató feliratokon hozza
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nyilvánosságra. A könyvtár használata során a kulturált viselkedés általánosan szokásos
normáit kell követni.

Viselkedési szabályok





A könyvtárba a tanuló táska nélkül, csak a szükséges taneszközökkel léphet be.
A magával hozott dokumentumokat belépéskor és távozáskor bemutatja a kölcsönző
pultnál.
A könyvtárba élelmet bevinni és ott étkezni tilos!
A hangos beszédet kerülni kell, hogy az olvasó-jegyzetelő, illetve kutatást végző
személyek tevékenységüket zavartalanul végezhessék.

Az iskolai könyvtár szakmai alapkövetelményei, feltételei




A könyvtár az iskola földszintjén található, könnyen megközelíthető.
Alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére, valamint egy iskolai osztály egyidejű
foglalkoztatására.
A könyvtári dokumentumok száma, az állomány összetétele az általános iskolai könyvtár
típusára vonatkozó előírásnak megfelel, tartalmazza azokat az alapvető információhordozókat,
melyekre a nevelő-oktató tevékenységhez szükség van.

Az iskolai könyvtár célkitűzései






támogatja az iskola pedagógiai programjában és tantervében megfogalmazott célok
megvalósítását,
fenntartja és fejleszti a gyermekekben az olvasás szokását és örömét, a tudásszerzés igényét,
felkészíti a tanulókat az információk önálló megszerzésére, használatára,
színvonalas tanulást segítő munkára törekszik,
biztosítja az olvasás lehetőségét, az iskolai könyvtári szolgáltatásokat az egész iskolai közösség
számára.

Az iskolai könyvtár biztosítja



az iskola tanulóinak és dolgozóinak az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés
terén,
a gyermekek egyéni kutatásainak, önálló ismeretszerzési tevékenységének könyvtári
lehetőségeit.
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Az iskolai könyvtár feladatai














A tanítás-tanulás folyamatában biztosítani a szaktanári és tanulói igények teljesíthetőségét, a
könyvtári pedagógiai program megvalósítását.
Gyűjteményének arányos, folyamatos, rendszeres fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása
Tanórai foglalkozások tartása, azokban való közreműködés
A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
Hosszabb időre szóló letéti állományegységek kihelyezése tantermekbe, nevelői szobákba
Könyvek és egyéb anyagok rövid időre (1-1 órára) szóló kölcsönzése tantermekbe tanórák
megtartásához
A könyvtárhasználat megtanítása évfolyamonként összeállított tanmenet alapján
A tananyagba beépülő könyv –és könyvtárhasználati foglalkozásokon túl a tanórán kívüli
tevékenység, napközis csoportok, szakkörök munkájának segítése
Speciális érdeklődésű kiscsoportoknak könyvtárismereti foglalkozások tartása
Közösségi programok lebonyolítása,
Irodalomkutatás a keresett téma szerint
Bibliográfia készítése adott téma tanulmányozásához
A tartós tankönyvek, illetve segédkönyvek gyűjtése, kezelése, kölcsönzése

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a szülői
szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
2. A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:


a nevelőtestület,



az iskola igazgatója,



az iskola szülői szervezetének vezetősége,



az iskolai diákönkormányzat vezetősége,

3. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló
szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az iskola
igazgatója a szervezeti és működési szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja.
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MELLÉKLETEK
Önértékelési szabályzat
1. Felhasznált irodalom, szabályzók
Jogszabályok:
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-7. §)
• 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)
Útmutatók
• Országos Tanfelügyelet - kézikönyv az általános iskolák számára
• Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében (harmadik, javított változat)
• E-portfólió felhasználói útmutató
2. Fogalomtár
Ellenőrzés: Az az eljárás, melynek során az eljárásban részt vevő külső szereplők az
intézményi elvárásrendszernek való megfelelést vizsgálják.
Elvárás: A területekhez, szempontokhoz kapcsolódó elvárás-megfogalmazások (minek kell
teljesülnie az adott területen, tevékenységek, követelmények).
Értékelés: Az az eljárás, melynek során az eljárásban részt vevő külső szereplők az
ellenőrzés eredményeképpen megállapított megfelelési tényeket adott módszertan, skála
mentén értelmezik és besorolják.

Intézkedési terv: Az intézmény fejlesztési feladatait, de legalábbis a fejlesztésekben a
felelősség megoszlását, a végrehajtás céljait (pl. konkrét célkitűzések, határidők) és a
szükséges erőforrásokat (pl. munkaórák, pénz) meghatározó, az önértékelés eredményeképpen
létrejött dokumentum.
Önértékelés: A szervezet vagy az egyén – vezető és pedagógus - tevékenységeinek,
képességeinek, tudásának, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga által; e
kézikönyvben a standardban foglalt és intézményi elvárásokkal bővített elvárásoknak való
megfelelés vizsgálatát és kritikai megítélését foglalja magában.
Önértékelést Támogató Munkacsoport: Az intézményi önértékelés tervezését,
koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző pedagógusok az intézményvezető által
kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog- és felelősségi körrel felruházott csoportja.
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Önfejlesztési terv: A vezető és a pedagógus önfejlesztési célkitűzéseit, önmagától elvárt
kompetenciafejlődési eredményeit rögzítő, az önértékelés során megalkotott dokumentum.
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet): A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 86-87.§ által meghatározott ellenőrzés.

Pedagógusok/intézményvezetők/intézmények általános elvárásrendszere: A
köznevelésben betöltött szerepük alapján, a feladatellátás minőségét feltételezetten a
legjobban meghatározó, a pedagógusokra/ intézményvezetőkre/ intézményekre
vonatkoztatható jellemző és lényeges tulajdonságok összessége.
Pedagógusok/intézményvezetők/intézmények intézményi elvárásrendszere: Az általános
elvárások intézményi céloknak, intézményi minőségnek megfelelően értelmezett változata.
Rendszer: Egymással kapcsolatban álló elemek/folyamatok összessége, mely egy adott
cél/eredmény elérésére szerveződik.
Szempont: Az egyes területek vizsgálatához rendelhető minőség. A kézikönyv a
szempontokat általában kérdések formájában fejti k.
Szintek: Az önértékelési standardban alkalmazott alapvető pedagógus, vezető, intézményre
tagolt csoportosító fogalmak.
Tanfelügyeleti/önértékelési standard: A pedagógiai-szakmai ellenőrzés/intézményi
önértékelés fő területeinek, részterületeinek, elvárásainak, folyamatának, módszertanának és
eszközeinek módszertani kézikönyvben rögzített leírása.
Területek: Az egyes szinteken belül a vizsgálandó területek, amelyek alá szempontok és
elvárások rendeződnek (nagy egységek: pedagógus 8 terület, vezető 5 terület, intézmény 7
terület).

3. Önértékelési csoport
Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési
csoport irányítja. A csoport létszáma 5+1 fő, akik az 1. sz. mellékletben található szervezeti
diagram mentén végzik feladatukat.
Szükségét látjuk egy kibővített csoport létrehozásának a terhelés csökkentése érdekében. A
kibővített csoport tagjai sorába a tantárgyi munkaközösségek 2 főt delegálnak úgy, hogy az
átfedéseket is figyelembe véve minden közösség képviseltetve legyen. A munkacsoport
vezetőjét az igazgató bízza meg. A csoport feladata, hogy közreműködik
• az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;
• az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;
• az éves terv és az ötéves program elkészítésében;
• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;
55

• az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;
• az OH informatikai támogató felületének kezelésében.
4. Az önértékelés folyamata
1. Tantestület tájékoztatása
2. Szabályzat elfogadása, pontosítása
3. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása
- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata - rövid, egyszerű célok és feladatok,
mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása
- Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és
intézmény szintjén)
4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés
5. Szintenként az önértékelés elvégzése
6. Az összegző értékelések elkészítése
7. Éves önértékelési terv készítése
8. Öt évre szóló önértékelési program készítése
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4. Az önértékelés tervezése
Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény. Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek
és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános
elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.

Szintek

Pedagógus
1. Pedagógiai, módszertani felkészültség
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz szükséges önreflexiók
3. A tanulás támogatása

Területek

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő
sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért

Vezető
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése
és operatív irányítása
2. A változások stratégiai vezetése és
operatív irányítása
3. Önmaga stratégiai vezetése és
operatív irányítása

Intézmény
1. Pedagógiai folyamatok
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
3. Eredmények

4. Mások stratégiai vezetése és operatív
irányítása

4. Belső kapcsolatok, együttműködés,
kommunikáció

5. Az intézmény stratégiai vezetése és
operatív irányítása

5. Az intézmény külső kapcsolatai

6. A pedagógiai munka feltételei
7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott intézményi
céloknak való megfelelés

Szintek
1.







Pedagógus
Dokumentumelemzés
Az előző pedagóguselemzés (tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó
értékelőlapjai
A tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés
egyéb dokumentumai
Óraterv
Egyéb foglalkozások tervezése (szakköri napló,
egyéni fejlesztései terv
Napló
Tanulói füzetek

Vezető
1. Dokumentumelemzés
 Az előző vezetői ellenőrzés
(tanfelügyelet, szaktanácsadó) és
az intézményi önértékelés
vezetőre vonatkozó értékelőlapjai
 Vezetői pályázat
 Pedagógiai program
 Egymást követő két tanév
munkaterve és éves beszámolók
 SZMSZ

Intézmény
1.










Módszerek


2.
3.



Óra/foglalkozás látogatások
Interjúk
Pedagógussal
Vezetőkkel (intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, munkaközösség vezető)

4.





Kérdőíves felmérések
Önértékelő
Szülői
Munkatársi
Tanulói

2. Interjúk
 Vezetővel
 Fenntartóval
 Vezetőtársakkal

3. Kérdőíves felmérések
 önértékelő
 nevelőtestületi
 szülői
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Dokumentumelemzés
Pedagógiai program
SZMSZ
Egymást követő két tanév
munkaterve és az éves
beszámolók
Továbbképzési program –
beiskolázási terv
Házirend
Kompetencia mérés eredménye 5
tanévre visszamenőleg
Pedagógus önértéelés
eredményeinek összegzése
Az előző intézményellenőrzés
(tanfelügyelet) és az intézményi
önértékelés értékelő lapjai
Megfigyelési szempontok – a
pedagógiai munka
infrastruktúrájának megismerése
Elégedettségmérés

2. Interjúk
 Vezetővel – egyéni
 Pedagógusok képviselőivel –
csoportos
 Szülők képviselőivel (SZMK) csoportos

5. Az önértékelés ütemezése

Pedagógusértékelés – ötévente










Elosztva 5 évre a tantestület értékelése az alábbi szempontok figyelembe vételével:
 minősítésre jelentkezők;
 gyakornokok;
 a keret feltöltése munkaközösségenként, tagozatonként arányosan;
 névsor szerint;
Minden év június 30-ig a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt vevőket,
vala-mint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során.
Minden pedagógus értékelésében 3 fő vesz részt, de egy pedagógus évente maximum 3
fő ér-tékelésébe vonható be:
 A: szakos kolléga (szakhoz közeli, ha nincs szakos) – óralátogatás
 B: nem szakos kolléga – dokumentum-elemzés
 C: nem szakos kolléga – interjúk, kérdőíves felmérések
Az A és B értékelők legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. Az értékelt
pedagógus javaslatot tehet az értékelésében részt vevőkre, amit lehetőség szerint a
beosztásnál figyelembe veszünk.
Az értékelést végzők 04.30-ig készítik el a maguk területén az összegző értékelést.
Az értékelt pedagógus 05.31-ig elkészíti a saját önértékelését és két évre szóló
önfejlesztési tervét.
Az önértékelési csoport a tanévzáró értekezletig, de legkésőbb 06.30-ig elkészíti az
összegző értékelést.

Vezetők – a 2. és 4. évben








Igazgató és helyettesek értékelése ugyanabban az évben a munkacsoport két tagjának
bevonásával.
 A: interjúk
 B: kérdőívek
Az értékelők 04.30-ig készítik el az összegző értékelést
A vezetők 05.31-ig elkészítik a saját önértékelésüket és a két évre szóló önfejlesztési
tervet
A vezetők összegző értékelését a munkacsoport 06.30-ig készíti el
Az igazgató az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet és összegző értékelést legkésőbb
a tan-évnyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz.

Intézményi – 5 évenként



Az értékelésben a munkacsoport tagjai vesznek részt.





Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden év szeptember
vége.
Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. évet követő tanévnyitó
értekez-let.
Az önértékelési program módosítására a fenntartó, a vezető, a munkacsoport valamint
a tan-testület 20%-ának javaslatára kerülhet sor.

6. A dokumentumok tárolása

Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a
személyi anyag részeként elektronikusan tároljuk:



az OH támogató felületén;
a személyi anyagban DVD lemezen.

Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk, és a titkárságon tároljuk. Az összegző
értékelést, az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot


7.

DVD-n a titkárságon;
kivonatát pedig a honlapon megjelenítjük.
Nyílvánosság, hozzáférhetőség

Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben
nyilvánosságra hoz-ható (honlapon megjeleníthető). Az értékelések az önértékelési csoport
tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi anyagot kezelő munkatárs számára
hozzáférhető kell legyen. Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek
számára: szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó. Kérés esetén az
intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az eredményről
(az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében).

8. A belső önértékelési csoport tagjai







Tamás Roland intézményvezető
Bábel Márta
Farkas Krisztina
Halengárné Latyák Ágnes
Papné Gogolák Márta
Papp Györgyné
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Mivel az intézményben egy pedagógus évente 3 értékelésbe vonható be, így a csoport
kiegészül szükség esetén a munkaközösség (elsősorban vezetők) tagjaival, melyeket az
önértékelési csoport tagjai jelölnek ki.

9. Önértékelésen áteső pedagógusok
Az önértékelésre kijelölt pedagógusokat az önértékelési munkacsoport határozza meg az alábbi
szempontok figyelembe vételével:





Kik vesznek részt, vagy kik tervezik a pedagógus minősítési eljáráson való részvételt
Életkor
Leterheltség

2017/2018-os tanév: Brezonyné Slézia Anett, Dormány Józsefné, Burián Erika, Gánóczy Nóra.
2018/2019-es tanév: Farkasné Hajnal Ágnes, Gogolák Tünde, Halengárné Latyák Ágnes,
Faragó Zsuzsa, Farkas Krisztina Ilona, Juhászné Bábel Márta, Kabai Etelka Zsuzsanna,
Kondics Csilla, Kosztolányi Edit, Králl Zoltán, Kuli Imre.
2019/2020-as tanév: Lakos Krisztina, Morváné Juhász Györgyi, Nemes Gabriella, Papné
Gogolák Márta, Pecsenyi Gizella, Rápolthy Zoltán, Schulczné Baji Ilona, Szeltner Klára,
Szepesvári Gizella, Tamásné Szabó Judit.
10. A pedagógus önértékelés folyamata
A pedagógusok önértékelésének célja a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok nevelőoktató munkájának fejlesztése – a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. A
pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, ugyanakkor
az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek, ezért a
pedagógusok önértékelésének kétévenként meg kell ismétlődnie. Amennyiben az
intézményvezetők, tagintézmény-vezetők, intézményegység-vezetők munkakörének része óra
vagy foglalkozás tartása, úgy rájuk is kiterjed a pedagógus-önértékelés. A pedagógusok
önértékelése a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési
területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel
megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a
pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.
A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik. Támogatást az
Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt. A folyamat minden tanévben az
alábbi főbb lépések mentén történik.
1. A részleteket egyeztetése az érintett pedagógussal. A bevonandó partnerek közös
meghatározása (vezetők, szülők, kollégák).
Felelős:....................................................................
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Határidő: Minden tanév szeptember 01-ig.
2. Az érintett pedagógus és a partnerek tájékoztatása, felkészítése.
Felelős:....................................................................
Határidő: Minden tanév október 01-ig.
3. A felmérésben résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségének a biztosítása, és a
felmérés elindítása a megadott időintervallumban elérhetővé tett online kérdőív kitöltő
felületen.
Felelős:....................................................................
Határidő: Minden tanév október 01-ig.
4. A felmérésen kapott válaszok összesítése. Ha szükséges volt a papír alapú kérdőíves
felmérés, ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságának a rögzítése az informatikai
rendszerben.
Felelős:....................................................................
Határidő: Minden tanév április 30-ig.
5. A pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés
eredményeinek, az azokhoz kapcsolódó önfejlesztési terveknek, a pedagógiai munka
dokumentumainak vizsgálata, a dokumentumelemzés eredményének a rögzítése
dokumentumonként.
Az előre adott szempontok mentén az informatikai rendszerben rögzíti a
tapasztalatokat.
Felelős:....................................................................
Határidő: Minden tanév
6. Az interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjútervek
készítése, interjúk lefolytatása, az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatának
rögzítése az informatikai felületen.
Felelős: ...................................................................
Határidő: Minden tanév ................
7. A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt követő megbeszélés
tapasztalatainak a megadott szempontok alapján történő rögzítése az informatikai
felületen.
Felelős:....................................................................
Határidő: Minden tanév ............... …..
8. Az önértékelő pedagógus a rögzített tapasztalatok alapján minden elvárás esetében az
„Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez" című útmutató szerinti 0-3 skálán
értékeli az elvárás teljesülését - megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, az
informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat -, illetve
kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket
(amennyiben van ilyen). Ha egy elvárás a rendelkezésre álló tapasztalatok alapján nem
értékelhető, akkor ott az „n. é.", nem értelmezhető megjelöléssel kell jelezni.
Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt
pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási
Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára is.
Felelős:....................................................................
Határidő: Minden tanév……………….
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9. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló
önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe.
10. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat
és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni.
11. A pedagógus önértékelésének területei
A területek a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és
kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendeletben meghatározott
követelményterületeknek felelnek meg. A tanfelügyelet pedagógiai ellenőrzést végez, melynek
során ellenőrzi, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a képzés folyamatában kimeneti
követelményként megfogalmazott kompetenciák.

Ennek megfelelően az értékelés a pedagógiai munka alábbi területeire terjed ki:
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság
a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az ellenőrzés területei – az első pont kivételével – megegyeznek a pedagógusok
előmeneteli rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel, így az ellenőrzés
eredménye beszámítható a minősítés eredményébe. Az egyes területekről bővebben az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által 2015. október 15-én elfogadott szakmai anyagban
tájékozódhatunk (17-27.oldal). A tájékoztató anyagot online megküldtük a nevelőknek,
valamint papír alapon is elérhető iskolánk mindkét tanárijában.

63

Honvédelmi Intézkedési Terv
A jelen dokumentum a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola honvédelmi felkészülését támogató, a
honvédelemről és a Magyar Honvédságról, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII.22.) Korm. rendelet 22.§(1) bekezdése a, pontja alapján, valamint a védelmi igazgatási
tervrendszerének bevezetéséről szóló 1061/2014. (II.18.) Korm. rendelet határozat alapján kidolgozott
Honvédelmi Intézkedési Terv (továbbiakban: HIT).
A HIT biztosítja az alaprendeltetése szerinti feladatok végrehajtásra való képességet.

Rendeltetése és hatálya
Általános rendelkezések
Honvédelmi intézkedés terv: a honvédelmi intézkedési terv készítésére kötelezett szervezetre
vonatkozó, különleges jogrendi időszakban végrehajtandó feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó
ellátási egységek összességét megállapító dokumentum
Honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak: a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a
megelőző védelmi helyzet, a terror veszélyhelyzet, vagy a váratlan támadás.
A HIT alapján kell meghatározni a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek
meghatározott helyen és időn belüli rendelkezésre állást, a készenléti szolgálatba lépés, a honvédelmi
feladat vagy a válságkezdés katonai feladatai támogatásának feltételeit.
A HIT szabályozza az Intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó döntések meghozatalának, a
honvédelmi típusú különleges jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedéshez igazodóan az
Intézmény helyi szabálytervezetei előkészítését, a vezető irányítása, felügyelete aló tartozó
szervezetek között az összehangolt és szervezeti tevékenységének, az Intézményre háruló honvédelmi
feladatok és válságkezelés katonai feladatai tervszerű végrehajtása támogatásának, valamint az
Intézményi feladatok koordinációjának rendjét.
Az Intézmény elsődleges feladata a gyermek biztonságának, védelmének biztosítása, továbbá az
egészségük megőrzése érdekében a lehető legmagasabb szintű elhelyezésükről, szükség szerinti
ellátásukról való gondolkodás.
A HIT alapján kell meghatározni:



a riasztás- értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek meghatározott helyen és
időn belüli rendelkezésre állást
a készenléti szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai feladatai
támogatásának feltételeit

A HIT szabályozza:


az Intézmény feladat és hatáskörébe tartozó döntések, a honvédelmi típusú különleges
jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedések, az intézmény helyi szabálytervezeti
előkészítésének
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az Intézmény irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek, feladat ellátási helyek között az
összehangolt és szervezeti tevékenységének
az Intézményre háruló honvédelmi feladatok és a válságkezelés katonai feladatai tervszerű
végrehajtása támogatásának rendjét

A HIT hatálya kiterjed az Intézményre és az itt állományban lévő valamennyi dolgozóra, valamint az
intézmény területén munkát végző, vagy bármely egyéb jogcímen e területen tartózkodó személyekre,
munkahelyi hovatartozástól függetlenül.

A HIT célja
A honvédelmi típusú különleges időszakra történő felkészülés célja, hogy az Intézmény képes legyen
ellátni a honvédelmi típusú különleges jogrend elrendelése esetén a jogszabályokban, a Honvédelmi
Tanács által kiadott rendeletekben és egyéb szabályzókban rögzített feladatait, továbbá képes legyen
alaprendeltetése, feladati ellátására különleges jogrend idején, így különösen a gyermekek
biztonságának, védelmének biztosításáról, továbbá az egészségük megőrzése érdekében a lehető
legmagasabb szintű elhelyezésükről, szükség szerinti ellátásukról gondoskodni.
Az Intézménynek biztosítania kell honvédelmi feladatai végrehajtásának folyamatos irányítását, a
terveknek a bekövetkező változásoknak megfelelően történő pontosítását, felkészülését a további
rendszabályok kialakítására, azok végrehajtására, illetve a terrorcselekmények elleni védelmi
rendszabályok bevezetésére.
A HIT tartalmazza
 A vezetés, együttműködés rendjét
 A kapcsolattartás és jelentések rendjét
 Az Intézmény feladatköréhez tartozó specifikumokat
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Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása

Intézményvezető

Szülői közösség
Érdekképviseleti
szervezetek
Közalkalmazotti tanács

Intézményvezető helyettesek

Munkaközösség
vezetők
Technikszemélyzet

Nevelőtestület

Nevelést, segítő
alkalmazottak

Technikai személyzet

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND ESETÉN
A Szervezeti Irányító Csoport (a továbbiakban: SZICS) szervezeti felépítése:
 A SZICS vezetője: Tamás Roland Intézményvezető, igazgató
 A SZICS tagjai:
 Elemző értékelő tagok: Kabai Zsuzsanna, Rápolthy Zoltán
 Döntést előkészítő tagok: Dormány Józsefné, Szabóné Kökény Mária
 Ügyeleti tagok: Králl Zoltán, Kuli Imre

Irányító csoport helye: 2370 Dabas, Iskola utca 1.
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola
Igazgatói iroda
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Feladat
1. A vezetés, irányítás, együttműködés rendje

Intézkedés, végrehajtás leírása
Különleges jogrend idején kapcsolattartás szervezetei:
 Fenntartó
A Monori Tankerületi Központ, mint fenntartó vagy
általa kijelölt vezető a HIT elkészítése előtt megadott
elérhetőségen
Kapcsolattartó: Tamás Roland intézményvezető
Elérhetőség: 2370 Dabas, Huba vezér útja 1.
Telefon: 06704904511
E-mail: igazgato@kossuth-dabas.sulinet.hu
Kapcsolattartás rendje:
A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás
állapotzárással, a zárást követő 1 órában, minden
változás esetén jelentés adása.
Kapcsolattartás formája: E-mail vagy telefon
A jelentéseket papír alapon is el kell készíteni.
 Megyei és Helyi Védelmi Bizottság
A bizottság által megadott kapcsolattartóval
telefonszámon vagy egyéb elérhetőségen különleges
jogrend esetén, KMR időszakban,
Intézményi kapcsolattartó:
Intézményvezető: Tamás Roland intézményvezető
Megbízott helyettes: Szabóné Kökény Mária
intézményvezető helyettes
Telefon: 06307938278
E-mail: zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu
Kapcsolattartás rendje:
A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás
állapotzárással, a zárást követő 1 órában, minden
változás esetén szükség szerint az aktuális
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forgatókönyvnek, szabályzatnak megfelelően jelentés
adása.
Kapcsolattartás formája: E-mail vagy telefon
A jelentéseket papír alapon is el kell készíteni.
 Szükség esetén rendvédelmi szervek
A KMR idején az intézmény részére kiadott utasítások
 Az utasítások sürgősségének, időrendjének
mérlegelése után a megfelelő ügyrend
elkészítése
 Élet és személyvédelem elsődlegességének
biztosítása
 Menekítés, elhelyezés biztosításának
megszervezése
 Dokumentummentés
 Vegyszerek elhelyezése, biztonságos
elszállítása
 Hatáskörnek megfelelő feladatelosztás
Élet és személyvédelem biztosítása:
Tamás Roland intézményvezető, Szabóné Kökény Mária
Dormány Józsefné intézményvezető-helyettesek
Dokumentummentés:
Kiss Zsolt rendszergazda, Tamás Roland igazgató. titkárság: Kozák
Mária iskolatitkár
Vegyszerek elhelyezése, biztonságos elszállítása:
Papp Györgyné kémiaszaktanár Kozák Mária gazdasági ügyintéző
Az utasítások, feladatok elrendelésének eszközrendszere:
Személyesen a különleges jogrend idejére kijelölt helyen
(intézményvezetői iroda)
Telefonon folyamatos kapcsolattartással
Személyes „futárral”:
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2. A kapcsolattartás és jelentések rendje

A kapcsolattartás és jelentések rendje:
 Fenntartóval a Megyei és Helyi Védelmi Bizottsággal a KMR
idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást
követő 1 órában
 Fenntartóval a Megyei és Helyi Védelmi Bizottsággal a KMR
idejének elrendelésékor 6 óra és 6 óra 30 perc között emailben vagy telefonon
 minden változás esetén szükség szerint az aktuális
forgatókönyvnek, szabályzatnak megfelelően jelentés adása,
szükség szerinti kapcsolatfelvétel
Váratlan esemény bekövetkezésékor:
 Haladéktalanul e-mailben vagy telefonon
Jelentések formája, eszköze:
 E-mail. telefon
 Minden esetben papír alapon is rögzíteni kell a jelentéseket
 Dokumentumok tárolása helyileg a szokásos módon
Különleges jogrend elrendelése esetén az intézmény alkalmazotti
állományának riasztásához kapcsolódó feladatok:
 Elrendelés követően riasztás azonnal e-mailben
visszajelzéssel, telefonon szükséges esetben riadólánccal
személyesen.
Felelős: Tamás Roland intézményvezető, riasztási értesítésnek
megfelelően
 Az elrendelés időpontjától számított 4 órán belül a vezető
állomány részére a beérkezés normaideje
Felelős: Tamás Roland intézményvezető, a riasztási
értesítésnek megfelelően
 A beosztotti állomány részére: 6 órán belül
Felelős: Tamás Roland intézményvezető, a riasztási
értesítésnek megfelelően
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A távollévők, az értesítésben akadályoztatottak
nyilvántartásának elkészítése
Felelős: Kozák Mária iskolatitkár
Kapcsolatfelvétel formája az intézmény távollévő dolgozóival:
 Kör e-mail formájában visszajelzés kérésével
 Telefonon
 Csak szükséges és indokolt esetén személyes megkereséssel

3. Az intézmény feladatköréhez tartozó specifikumok

Kapcsolatfelvétel a szülőkkel:
 A helyben szokásos módon a saját csoportja részére
kialakított értesítési formákban: kör e-mail visszajelzéssel
 Elektronikus naplón keresztül
 Telefonon az intézményben leadott elérhetőségükön
Kapcsolattartás kollégákkal:
 Szabóné Kökény Mária igazgatóhelyettes személyesen az
intézmény területén a kijelölt helyen
 Telefonon, esetleg az intézmény részére leadott e-mail címen
Sikertelen kapcsolatfelvételek adminisztrálása, jelentése:
 Írásos formában a helyben szokásos módon elhelyezve
 Szükség szerint jelentés adása
A Fenntartó részére jelenteni azon gyerekek és felnőttek
adatait, akivel nem sikerül a kapcsolatot felvenni.
Az intézmény ellátott feladatai:
 Általános iskolai nevelés (alsó-felső tagozat)
Különleges jogrend idején megvalósuló intézményi feladatok:
 Szülőkel kapcsolat felvétel
Felelős: Pedagógusok, Intézményvezető - helyettesek
 Szabadságok felülvizsgálata, visszahívások mérlegelése,
elrendelése
Felelős: Tamás Roland intézményvezető
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Az intézményben maradt tanulók ellátásáról való
gondoskodás
Felelős: Dormány Józsefné igazgatóhelyettes
 Nyilvántartás készítése az intézményben tartózkodókról
Felelős: Kozák Mária iskolatitkár
 Jelentés készítése
Felelős: Tamás Roland intézményvezető
Az intézmény területén található vegyszerek kezelése, elhelyezése a
KMR idején:
 Tisztítószereket tartalmazó raktár, kémia szertár, fizika szertár
 Fűnyíróba benzin, gázolaj, motorolaj stb…
A felsorolt vegyszerek és üzemanyagok KMR esetén biztonságba
helyezése a kémia szertárban esetleges veszély esetén felügyeletéről
történő gondoskodás, szükség esetén az elszállításának
megszervezése.



Az épület kiürítése a tűz/bombriadó szabályainak megfelelően
történik
Felelős: Szabóné Kökény Mária igazgatóhelyettes
Amennyiben az épületen belül biztonságos helyre kell
irányítani az intézményben tartozódó gyerekeket és
felnőtteket, úgy az útvonal kijelölése irányírással
Felelős: Dormány Józsefné igazgatóhelyettes

Az intézmény termeiben, irodáiban, könyvtárban elhelyezett
számítógépek, elektromos berendezések utasítás szerinti
áramtalanítása, adatmentése:
Felelős: Kozák Mária iskolatitkár és Juhászné Bábel Márta
informatikai tanár, Kiss Zsolt rendszergazda Tamás Roland
intézményvezető
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Riasztási esemény esetén:
 Az épület kiürítése a tűz/bombariadó szabályainak
megfelelően történik.
Felelős: Tamás Roland intézményvezető, pedagógusok, iskolai
dolgozók
 Amennyiben az épületen belül biztonságos helyre kell
irányítani az intézményben tartózkodó gyerekeket/tanulókat és
felnőtteket, úgy az útvonal kijelölése irányítással.
Felelős: Tamás Roland intézményvezető, pedagógusok, iskolai
dolgozók
Gyermekek biztonságba helyezése:
A szülők értesítését követően az intézményben maradt gyermekek
biztonságos elhelyezéséről köteles az intézményvezető gondoskodni.
Az ellátás ütemterve:
 Szülőkkel kapcsolatfelvétel
Felelős: Pedagógusok, iskolatitkár
 Az intézményben maradt gyermekek ellátásáról való
gondoskodás
Felelős: Szabóné Kökény Mária igazgatóhelyettes
 Nyilvántartás készítése az intézményben tartózkodókról
Felelős: Kozák Mária iskolatitkár
 Jelentés készítése
Felelős: Tamás Roland intézményvezető
 Jelentés elküldése a Fenntartónak és a Megyei, Helyi Védelmi
Központba
Felelős: Tamás Roland intézményvezető
 Az elhelyezés kezdeményezése a tornaterembe,
tantermekben (megfelelő rendelkezésre álló helyiségben)
Felelős: Kuli Imre testnevelő tanár
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Szükség szerint létszámnak megfelelő védőfelszerelés
igénylése
Felelős: Szabóné Kökény Mária igazgatóhelyettes
Létszámnak megfelelő víz, élelem, ruházat, takaró igénylése,
beszerzése
Felelős: Dormány Józsefné igazgatóhelyettes

Ügyeleti rend jogszabálynak való megfelelés, működtetésre az
elrendelésnek megfelelően a benntartózkodó gyermekek részére,
ill. az intézményre háruló honvédelmi feladatok és válságkezelés
ellátásakor:
 Az intézmény dolgozóinak visszahívása
 A folyamatban lévő ügyek gyorsított eljárásának
megvalósítása
 A személyi állomány és kijelölt személyek tartózkodási
helyének, illetve elérhetőségének pontos nyilvántartása
Felelős: Ügyeleti tagok, iskolatitkár
 A KMR idejére a munkaidőn túli és munkaszüneti napokra a
vezetői ügyelet megszervezése, biztosítása
Felelős: : Intézményvezető – helyettes, ügyeleti tagok
 A létszámnak és feladatnak megfelelő létszám készenléti
munkájának elrendelése
 Pihenő idő elrendelése, biztosítása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően
 A feladatot ellátók és ellátásra szorulók részére ivóvíz,
étkezési igényének jelzése, megrendelése, biztosítása
 Szükséges eszközök, felszerelések jelzése, beszerzésének
elrendelése
 Az élelmiszer és a víz tárolásához hely kijelölése az intézmény
területén
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4. Az Intézmény alapfeladatai ellátása érdekében
szükséges további intézkedések

 A válsághelyzet kezeléséhez szükséges helyiségek biztosítása
 Egészségügyi ellátás kérése szükség esetén
 Jelentési kötelezettség ellátása
Az intézmény kiürítésének rendje:
 Az intézményben maradt gyermekek, hazaszállítása,
elhelyezése
Felelős: Dormány Józsefné igazgatóhelyettes
 Elhelyezése váró gyermekek létszámának jelzése,
elhelyezésének kezdeményezése
(Jelentés a Fenntartó és az MVB, HVB részére)
Felelős: Szabóné Kökény Mária igazgatóhelyettes
Különleges jogrend esetén megvalósuló feladatok:
 Személyi állomány munkarendjének, különös feladatának
elrendelése
Felelős: Intézményvezető, Igazgatóhelyettesek
 Informatikai, információvédelmi és dokumentumvédelmi
intézkedésben meghatározott feladatok ismertetése
Felelős: Intézményvezető
 Helyzetelemzés, javaslatok megfogalmazása, végrehajtandó
feladatokra intézkedések megfogalmazása, felelősök
kijelölése
Felelős: Intézményvezető, Igazgatóhelyettesek
 Döntéseknek, hatásköröknek kijelölése
Felelős: Intézményvezető
 Összekötök, képviselők, felelősök megkezdik a helyzettől
függően a konkrét felkészülést
Felelős: Igazgatóhelyettesek
 Meghagyási jegyzék pontosítása, elkészítése, továbbítása a
Fenntartó, az EMMI honvédelmi feladatokat ellátó szervezeti
egység, HVB, MVB felé
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Felelős: Intézményvezető,
 Váltásos munkarendre bevezetése, működtetése
Felelős: Intézményvezető, Igazgatóhelyettesek
 Váltásos munkarendre áttérés előkészítése
Felelős: Intézményvezető, Igazgatóhelyettesek
 Váltásos munkarendről a Fenntartó, MVB, HVB értesítése,
tájékoztatása
Felelős: Intézményvezető
 Váltásos munkarendről a szülök intézményt használók
tájékoztatása helyben a szokásos módon
Felelős: Nevelők, Igazgatóhelyettesek
 A működési készenlét bevezetése
Felelős: Intézményvezető
Különleges jogrend megszűnése esetén megvalósuló feladatok:
 A váltásos munkarend megszüntetése, a szokásos munkarend
visszaállítása
Felelős: Intézményvezető
 A váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos
munkarend visszaállításáról a Fenntartó, MVB, HVB értesítése,
tájékoztatása
Felelős: Intézményvezető
 A váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos
munkarend visszaállításáról a szülők intézményhasználók
tájékoztatása a helyben szokásos módon
Felelős: Pedagógusok, Igazgatóhelyettesek
A KMR idején a foglalkozások, képzések szünetelnek:
Felelős: Intézményvezető
A KMR megszűnése után, az intézmény működése érdekében tett
intézkedések:
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Szükség esetén az intézmény helyiségeinek, mosdóinak
fertőtlenítésének igénylése, elrendelése, biztosítása
Felelős: Kozák Mária gazdasági ügyintéző
A takarítás elrendelése, megszervezése, ellenőrzése. A
bútorzat, eszközök, vegyszerek, takarítószerek helyrepakolása
Felelős: Kozák Mária gazdasági ügyintéző
Az intézmény elektromos rendszerének ellenőrzése,
ellenőriztetése, számítógépek beüzemelése
Felelős Kozák Mária gazdasági ügyintéző, Kiss Zsolt
rendszergazda
A szülők értesítése a KMR megszűnéséről a helyben szokásos
módon,
Felelős: Pedagógusok, Igazgatóhelyettesek
A nevelési- oktatás feltételrendszerének előkészítése,
biztosítása
A megsérült, megrongálódott eszközök listázása, elhelyezése
Felelős: Kozák Mária gazdasági ügyintéző
Jelentések elkészítése, lezárása
Felelős: Intézményvezető

Az intézményvezető feladatai







Az Intézmény vezetője felelős az Intézményre háruló honvédelmi és a válságkezelés katonai
vonatkozású feladatai végrehajtásának megszervezéséért és támogatásáért
Az Intézmény honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetése, vagy válságkezelési katonai
vonatkozású feladatai végrehajtása során történő működtetésre nézve a HIT mellett,
Szervezeti és Működési Szabályzatban és Házirendjében foglaltak az irányadóak.
A különleges jogrendi időszakon, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan
állapotok vagy helyzetek (valamint egyéb szükséges esetekben a feladatok végrehajtásának
koordinálása érdekében az Intézmény vezetője a fenntartó egyidejű értesítése mellett – vagy
az Intézmény fenntartója – elrendelheti különleges működési rend (a továbbiakban KMR))
bevezetését, mely biztosítja az Intézmény alapfeladatainak ellátását.
A KMR bevezetése esetén a vezető, távolléte, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy
dönt az alapfeladatok ellátásához szükséges intézkedések bevezetéséről

A KMR bevezetése
A KMR bevezetése esetén a következő előírások vonatkoznak:
 Szabadság, továbbiakban csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. A szabadságot
engedélyező vezető gondoskodik a munkahelyen kívül tartózkodók nyilvántartásáról,
értesítésük biztosításáról. Szükség szerint intézkedni kell a szabadságon lévők visszahívásáról,
berendeléséről.
 Meg kell szervezni a munkaidőn túli időszakra, valamint munkaszüneti napokra a vezetők
készenlétét
 Felül kell vizsgálni az ügyeleti rendszert. Ahol az ügyelet működik, ott intézkedni kell a szolgálat
megerősítésére, azokon a helyeken, ahol ügyelet szolgálat nem működik, de az elrendelt
feladatok indokolják, ott ügyeleti szolgálatot kell létrehozni
 A szolgálati utakat (kirándulás, erdei séta, sportfoglalkozás stb…) minimálisra kell korlátozni,
intézkedni kell a folyamatban lévő ügyek gyorsított befejezésére, felfüggesztésére, fel kell
készülni a gyermekek és a szabadságon lévők, illetve az egyéb okból távollévők
visszarendeléséről
 Intézkedni kell a személyi állomány és kijelölt személyek tartózkodási helyének, illetve
elérhetőségének pontos nyilvántartásáról
 Pontosítani kell a készenlét további fokozásának feladatit, valamint a különleges intézkedések
végrehajtására szükség szerint készített készenlétbe helyezési terveket és okmányokat
 Elő kell készíteni a személyi állomány és ellátottak elhelyezését és szükség szerinti ellátását
 Az intézményben valamennyi képzést be kell szüntetni
Az Intézményvezető 6 és 18 órai állapotzárással, a zárást követő 1 órán belül jelenti – a napi jelentési
kötelezőségen túl- a fenntartót és a helyi védelmi bizottságot a feladatok végrehajtásának állapotáról.
Munkaidő után és a munkaszüneti napokon:
 Lehetőleg az Intézmény objektumaiban kell elhelyezni és együtt tartani a vezetőket, a
különleges és speciális feladatokra kijelölt csoportokat és személyeket, a gépjárművezetőket,
a távol lakókat és a nehezen értesíthetőeket, és azokat a gyermekeket, akiknek a szülei,
gondviselőit nem lehet értesíteni, elérni
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Gondoskodni kell az együtt tartott személyi állomány elhelyezéséről és szükség szerinti
ellátásáról
Az állomány rendelkezésére álló egyéni védőeszközeit állandó készenlétben kell tartani.
Amennyiben nincs védőeszköz, a helyileg illetékes szerveknél gondoskodni kell azok
igényléséről.
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INTÉZMÉNYJELENTÉS
Események meghatározása:
 a helyzet lényeges ismérvei
 helye,
 időpontja,
 kiváltó okok,
 várható hatásterület
 prognosztizálható lefolyása és hatások
Bekövetkezett és/vagy prognosztizálható
veszteségek és károk:
 emberéletben,
 testi épségbe,
 egészségben,
 vagyoni javakban,
 természeti és épített környezetben,
A jelentés időpontjában már megtett, valamint
elrendelt válságreagálási intézkedések
A megelőzéshez, az elhárításhoz vagy a
védekezéshez szükséges feltételek
(pl: védőeszközök) rendelkezésre állnak
Szükség van-e és milyen jellegű halaszthatatlan
kormányzati beavatkozásra, vagy kommunikációs
intézkedése

Igen

Nem
Hatások:

Igen

Nem

Javasolt intézkedések:

Kitöltése különleges jogrendi időszakban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyezetek esetén (KMR).
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FELADATLISTA
Feladat

1.

Az alkalmazottak és az Intézmény
által ellátottak részére a szükség
szerinti folyamatos ellátás
biztosítása

2.

Az Intézmény alaprendeltetéséből a
honvédelmi, és válságkezelési
feladataiból adódó teendők ellátása
érdekében
2.1. bevezeti az elrendelt
rendszabályokat
2.2. az Intézmény vezetése
rendszeresen ellenőrzi (az irányítása,
felügyelete alá tartozó
szervezetekkel) az összeköttetést és
megkezdik a közszolgálati
médiaszolgáltató műsorainak
figyelemmel kisérését,
2.3. Pontosítják feladataikat, a
kapcsolódó munkaterveket és
okmányokat
2.4. szabályozzák. szükség esetén
korlátozzák – a honvédelmi típusú
különleges jogrendre vonatkozó
jogszabálynak megfelelően – a
személyi állomány mozgását,
2.5. végrehajtják a hatályos
informatikai, információvédelmi

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Végrehajtás
Időintervalluma
kezdete, vége

Intézményvezető,
Fenntartó

Tamás Roland

első nap

Azonnal 4-6 órán belül
folyamatosan szükség szerint

Tamás Roland

2.1.
első nap

2.1.
első nap, folyamatosan

2.1.

2.2.
második
naptól

2.2.
második naptól, folyamatosan

2.2.

2.3.
második nap

2.3.
első nap 2-3 órában a
helyzethez igazodóan szükség
szerint naponta

2.3.

2.4.
első nap

2.4.
első naptól, folyamatosan

2.4.

2.5.
1-2. nap

2.5.

2.5.

2.1.
Intézményvezető

2.2.
Intézményvezető
- helyettes

2.3.
Intézményvezető
- helyettes

Szabóné
Kökény Mária

Dormány
Józsefné

2.4.
Intézményvezető

Együttműködő
külső
belső

Az esemény
bekövetkeztét
követően azonnal,
vagy szükség szerint
folyamatosan

Tamás Roland
2.5.
Rendszergazda
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Megjegyzés

intézkedésben meghatározott
feladatokat,

Fsz

első és második napon 3-4
órában

Kiss Zsolt

Feladat

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Végrehajtás
Időintervalluma
kezdete, vége

2.6. elvégzik a kialakult helyzet
elemzését, elkészítik a javaslatokat a
végrehajtandó feladatokra, valamint
azok érdekében szükséges
intézkedések kezdeményezése

2.6.
Intézményvezető
és
Intézményvezető
- helyettes

Tamás Roland
Szabóné
Kökény Mária

2.6.
második nap

2.6.
első napon 4 óra

2.6.

2.7. a döntéseknek megfelelően
pontosítják a terveket, előkészítik a
hatáskörbe tartozó intézkedéseket

2.7.
Intézményvezető

2.7.
második nap

2.7.
második napon 8 órában

2.7.

2.8. pontosítják a kijelölt összekötők,
képviselők adatait, azok megkezdik a
helyzettől függően a konkrét
felkészülést

2.8.
Intézményvezető
által megbízott
személy

2.8.
első nap

2.8.
első napon 2 órában

2.8.

2.9. pontosítják a meghagyási
jegyzéket, majd elkészítik a
meghagyási névjegyzéket, amelyet
elküldenek az EMMI honvédelmi
feladatokat ellátó szervezeti egysége
felé

2.9.
Intézményvezető
és vezetők

2.9.
első nap

2.9.
azonnal

2.9.

2.10.

2.10.

2.10.

2.10.

Tamás Roland

Kozák Mária

Tamás Roland
Szabóné
Kökény Mária
Dormány
Józsefné
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Együttműködő
külső
belső

Megjegyzés
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

2.10. váltásos munkarendre térnek át
és elérik a működési készenlétet

Intézményvezető

Tamás Roland

szükség
szerinti
naponta

indokolt esetben azonnal,
egyébként szükség szerint

Feladat

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Végrehajtás
Időintervalluma
kezdete, vége

Intézményvezető
által megbízott
személy

Kuli Imre

2.nap

második nap
2 órás időintervallumban

Intézményvezető
és megbízott
személyek
Intézményvezető
és/ vagy
Intézményvezető
- helyettes
Kapcsoltat tartók

Tamás Roland

naponta

2-3 óra

Tamás Roland

naponta

1-2 óra

MVB
HVB

az akcióterv
szerint

az akcióterv
szerint

folyamatos

feladat
ellátási
helyek

Kijelölt
személyek

Szabóné
Kökény Mária
Dormány
Józsefné

első nap

1-2 óra, illetve szükség szerint
folyamatosan

Intézményvezető
- helyettes

Dormány
Józsefné

naponta

folyamatos

MVB
HVB

Intézményvezető

Tamás Roland

szükség
szerint

1 óra

MVB
HVB
Egyéb

A kialakult helyzetnek megfelelően
a személyi állomány munka-,
tűzvédelmi és balesetvédelmi
oktatásnak végrehajtása
A kialakult helyzet értékelése

Javaslatok készítése a
végrehajtandó feladatokra, valamint
azok érdekében szükséges
intézkedések kezdeményezése
Az esetleges alárendelt szervezetek,
feladatellátási helyek helyzetének,
állapotának pontosítása
Az összekötők és képviselők
állományának és feladatainak
pontosítása, továbbá az adott
helyzetre, feladatra való
felkészítésük megszervezése
Az irányítása vagy felügyelete alá
tartozó szervezeti egységek
helyzetének értékelése, a felsőbb
szervek által kiadott feladatok
végrehajtásának ellenőrzése
A rendkívüli eseményekről és az
azokkal összefüggésben felmerült
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Együttműködő
külső
belső
Fenntartó

Megjegyzés

Fenntartó által
felkért szakember

int. vez.

kijelölt
személyek
között

felelős és
ellenőrző
között

A megadott
elérhetőségekre

információkról azonnali tényközlő
jelentés
A végrehajtott és a tervezett
feladatokról összefoglaló jelentés

Intézményvezető
- helyettes
Iskolatitkár

Szabóné
Kökény Mária
Kozák Mária

szükség
szerint

szükség szerinti idő

Feladatban
érintett

Felelős
(Végrehajtó)

Nap

Intézményvezető
által kijelölt
személy

Kuli Imre

szükség
szerint

Végrehajtás
Időintervalluma
kezdete, vége
szükség szerinti idő

Intézményvezető

Tamás Roland

szükség
szerint

szükség szerinti idő

Int. vez

13. Az Intézmény alaprendeltetése

Intézményvezető
- helyettes

folyamatos

Nevelők

14. A KMR bevezetéséből eredő

Intézményvezető

Szabóné
Kökény Mária
Tamás Roland

első nap

szerinti feladatellátás

A KMR
elrendelését
követően
azonnal

szükség szerinti idő

10.

Fsz

Feladat

11. Folyamatos polgári védelmi

szolgálat ellátására való intézkedés

12.

Polgári védelemi rendszabályok,
magatartások, szabályok bevezetése

többletfeladatok ellátása
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kijelölt
személyek
között
Együttműködő
külső
belső
Település
polgárvéd
elmi
felelős

MVB
HVB
Tank.
központ

Int. vez és
felelős

Feladatot
irányítók
között

Megjegyzés

RIASZTÁS ÉS ÉRTESÍTÉS
Az értesítés szabályai:
Az intézmény a helyben szokásos módon értesíti mindazon személyeket, akikre az alábbi felsorolt
esetekben a feladat végrehajtásához szükség van:
 veszélyhelyzetben, szükségállapot bekövetkezésének közvetlen veszélyekor, megelőző
védelmi helyzetbe, terrorveszély helyzetben és rendkívüli állapot kihirdetése esetén a
készenlét fokozása és/ vagy egyes rendkívüli veszély esetén
 az országot ért váratlan támadás vagy annak közvetlen veszélyes esetén
 békeidőszakban az értesítése feladatok gyakorlása és ellenőrzése céljából
 terror fenyegetettség elleni védelmi intézkedések bevezetése során
Az értesítést elrendelheti:
 az intézmény vezetője
 az általa megbízólevéllel ellátott személyek
 természeti és civilizációs katasztrófák esetén az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának
megvédése, az anyagi értékek megóvása céljából tömegszerencsétlenség esetén, váratlanul
jelentkező szolgálati feladatok erő-eszköz szükségletének biztosítására – amennyiben
központi utasítás kiadásához szükséges idő miatt késedelem különösen jelentős hátrányt
okozna az intézkedés az Intézmény állománya részére – a szervezeti egység vezetője
 gyakorlás céljából az ágazati irányításért felelős államtitkár a saját és alárendelt állomány
részére
Az elrendelés történhet:
 személyesen
 az elrendelésre jogosult által aláírt megbízólevéllel rendelkező személy által
 az ügyeletre telepített hírközlő eszközökön (mobiltelefonon) keresztül a Helyi Védelmi
Bizottság útján
Az alkalmazott állomány az értesítés vétele után:
 a munkahelyére a lehető legrövidebb időn belül vonuljon be
 jelentkezzen a kiértesítést végzőnél és a közvetlen vezetőnél, a továbbiakban annak
utasításait hajtsa végre
Az értesítés elrendelése esetén a beérkezés normaideje a vezetői állomány részére az elrendelés
időpontjától számítandó 4 óra. a beosztotti állomány részére 6 óra, amelyet az Intézmény vezetője a
saját szervezetére kiadott szabályozóban csökkenthet. Az értesítést úgy kell megszervezni, hogy
biztosítása az alkalmazotti állomány szolgálati, illetve munkahelyére a meghatározott normaidőn belül
történő beérkezést.
Ha a berendelt személy az értesítésben meghatározottaknak nem tud eleget tenni, akkor az értesítést
végző személyt és közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztassa. Amennyiben az Intézmény
állományába tartozó személy akadályoztatásáról előzetesen tudomással bír, az Intézmény ügyeleti
szolgálatánál elhelyezett „Távollévők, értesítésben akadályoztatottak nyilvántartás” című okmányban
be kell jegyezni az akadályoztatott nevét, a tartózkodási helyét, elérhetőségét és az akadályoztatás
okát.
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Munkaköri leírás osztályfőnök

Munkaköri leírás
1) Személyes adatok:
a) Név:
b) Születési év, hely:
c) Jelenlegi fizetés besorolás:
d) Szakmai végzettség:
2) Munkakör megnevezése:
3) Feladat:
4) A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, egyéb követelmények:
5) Munkarend:
6) Munkavégzés helye: Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola, 2370 Dabas, Iskola utca 1.
7) Kinevezési jogkör gyakorlója: Monori Tankerületi Központ igazgatója.
8) Munkáltató megnevezése: Monori Tankerületi Központ 2200 Monor, Petőfi S. u. 34. Adószám:
15835310-2-13.
9) Munkáltatói jogkör gyakorlója: Tamás Roland intézményvezető.
10) Közvetlen munkahelyi felettese:
11) Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit):

I.












Adminisztrációs jellegű feladatok:

A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat
szolgáltat.
Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket.
A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám) hetente
történő ellenőrzése, és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés értesítése).
Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése.
Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok következményeit és
ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket.
A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez
rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az
osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
tanulmányi előmenetelét. Szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a
szülőket.
A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus
üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a
szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról.
Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit.
Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a
bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat.
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Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, továbbtanulási
lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb úton
történő tudomásulvételét.
Nyilvántartást vezet a sajátos nevelési igényű, lemorzsolódással veszélyeztetett, hátrányos
helyzetű, és halmozottan hátrányos tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat,
segítséget nyújt számukra.
Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a
tanártársai elé terjeszti.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.
Az általa fejlesztett BTMN-es tanulók adminisztrációjának vezetése.

II.
















Irányító, vezető jellegű feladatok:

Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal.
A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az
osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály
éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a
nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi
témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat tart.
Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni
fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük
fejlesztésére.
Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és
a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az
oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya
szabadidős foglalkozásait.
Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről,
programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint
a szülőket.
Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a rendezvényeken.
Folyamatosan figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.
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Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is
jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret).
Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat
is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.
Fejleszti a BTMN-es tanulókat.

III.























Szervező, összehangoló jellegű feladatok:

Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában.
Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egy
közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési
folyamattervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja
(pl. iskolai alapítvány).
Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.
Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók
felzárkóztatását.
Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai
eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító
pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák.
Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő
tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus,
gyógy testnevelő, közösségi szolgálat koordinátorával stb.).
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében
együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra
szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz
esetmegbeszéléseken.
Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
Tevékenyen részt esz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.
Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az
érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze.
Szükség szerint családlátogatásokat végez.
A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart.
Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a gondviselőkkel
egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt
felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya kompetenciákat.
A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét.
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Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a
szülőkkel.
Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli
velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére
vonatkozóan.
Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az
osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a
tanuló kárára.
Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és
elbírálásában.
Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb.
feladataira.

12) Felelősség:












Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer szellemében,
az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves
munkaterv) betartásával végzi.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok
pontos vezetéséért.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási
terv/tanmenet.
Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy
helyettesének.
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján olyan feladatokat is teljesíteni, melyek
jellegüknél fogva tevékenységi körükbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből
rá kell, hogy bízzák. Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés
szabályait.

13) Munkakörülményei:





Adminisztratív feladatainak ellátásához az iskola számítógépét internet-hozzáférési
lehetőséggel igénybe veheti
Szülői kapcsolattartáshoz az intézmény telefonját igénybe veheti.
Munka alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni.
Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
intézményvezető-helyettesnek kell bejelentenie.
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14) Döntési joga:
Halaszthatatlan esetben önállóan dönt a szükséges intézkedésről, egyéb esetben a közvetlen felettesével
konzultálva (intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettesek).
15) Járandósága:



A Kjt. alapján meghatározott besorolás szerinti illetmény.
Osztályfőnöki pótlék.

16) Záró rendelkezések:
Dátum: 2019. szeptember 01.

……………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

Ezen munkaköri leírás egy példányát átvettem, tudomásul veszem, betartásáért felelősséget vállalok.
Tartalmát megismertem, munkámat az abban foglaltak alapján végzem.

2019. szeptember 01.

……………………………………
munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás karbantartó
Munkakör megnevezése: karbantartó
Munkáltató megnevezése: Monori Tankerületi Központ 2200 Monor, Petőfi S. u. 28.
Adószám: 15835310-2-13
Munkavégzés helye: Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola (2370 Dabas, Iskola u.1.)
Munkavállaló neve:
Munkaterülete: Főépület, kupolás épület, iskolaudvar és annak környezete
Munkaideje: heti 40 óra: 06.00 - 14.00-ig
Munkarendje: 1 műszakban dolgozó
Közvetlen felettese: Tamás Roland intézményvezető
Munkakör célja: Az iskola és környezetének (udvar) tisztán tartása, rendezése, gyomirtás,
karbantartási munkálatok végzése.
Munkakört betöltő fő feladatai:



















Feladata az udvar teljes körű rendezése az időjárás függvényében
Az udvar területének rendben tartását egyedül szervezi, hogy az mindig rendezett,
tiszta és biztonságos legyen, használhatósága biztosított legyen a gyermeki
tevékenységre.
Jelzi a felelős vezetőnek, amennyiben a munkálatok időben történő elvégzése általa
elhárítatlan akadályokba ütközik
Minden nap köteles az utcafrontot felseperni és bejárni a kerítéssel határolt utcarészt,
valamint az udvart a balesetveszély elhárítása érdekében. Ha bármi rendelleneset
észlel, intézkedik és jelentést tesz a felettese vagy a helyettesei felé.
A fák, növények metszése.
Gyep nyírása, szegélyezése.
Homokozók, gumiburkolatok, épületszegélyek gyom – mentesítés.
Homokozók felásása.
Homokozók takaróponyvázása.
Folyamatos fű telepítés, kertrendezés.
Folyamatos locsolás, az időjárás függvényében.
A telepített fák, növények tövének gyom mentesítése.
Szelektív gyűjtések koordinálása, segítése.
Minden héten a megadott időben a szeméttárolók kihelyezése, visszahelyezése a
szemét elszállítása céljából.
Karbantartási, javítási munkálatok végzése.
Tanuszoda biztonságos működésének ellenőrzése (vegyszere, só,
Ellát minden olyan a munkaköréhez tartozó feladatot, amellyel a közvetlen felettese
megbízza.
Utasítást kizárólag a közvetlen felettesétől vagy annak helyettesétől fogadhat el.
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Felelősségi köre:





Felelős az intézmény vagyonáért.
Felelős az intézményre és saját személyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és
egészségügyi szabályok betartásáért.
Felelős a részére átadott munkaeszközök állagának megóvásáért.
A különböző veszélyességi besorolású takarítószereket a kapott munkavédelmi
oktatásnak megfelelően kezeli.

Döntési joga:
Halaszthatatlan esetben önállóan dönt a szükséges intézkedésről, egyéb esetben a
közvetlen felettesével konzultálva (intézményvezető, akadályoztatása esetén az
intézményvezető-helyettesek).
Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján olyan feladatokat is teljesíteni,
melyek jellegüknél fogva tevékenységi körükbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell, hogy bízzák. Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a
munkavégzés szabályait.

A munkaköri leírást tudomásul veszem, betartásáért felelősséget vállalok. A
Munkavédelmi szabályzatot elolvastam. Az üzemeltetési szabályzatot a tan-és
fürdőmedencével kapcsolatban elolvastam.

..………………………………….
közalkalmazott

A munkaköri leírást kiadta:

……………………………………
Intézményvezető

Dabas, 2019. szeptember 01.
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Munkaköri leírás portás

Munkaköri leírás
Munkakör megnevezése: portás
Munkáltató: Monori Tankerületi Központ
Munkavégzés helye: Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola, 2370 Dabas, Iskola utca 1.
Munkavállaló neve:
Munkaterülete: az intézmény belső és külső területe
Munkaideje tanítási napokon: heti 40 óra, hétfőtől péntekig 7:00-tól 15:00-ig.
Munkaideje tanítás nélküli munkanapon: 06:00-tól 14:00-ig
(előzetes tájékoztatás alapján)
Munkarend:
Közvetlen felettese: intézményvezető

Munkakört betöltő fő feladatai tanítási napokon:

















Felügyeli, irányítja az intézmény beléptetési rendjét. Fogadja a vendégeket, meggyőződik
személyazonosságukról, kiadja számukra a vendégkártyát, amiről nyilvántartást vezet.
Gondoskodik az iskola bejáratainak a tanítási időben (7.45-12.15) történő zárva tartásáról.
Tárolja és kezeli az intézmény helyiségeinek kulcsait, gondoskodik a kulcskezelési szabályzat
betartásáról.
Gondoskodik az intézmény tűzvédelmi naplójának naprakész vezetéséről.
A munkaidő végén lekapcsolja a közlekedők világítását.
Bárminemű rendellenessége tapasztalva feljegyzést készít, és azt továbbítja a gazdasági irodának.
A szolgálat felvételekor meggyőződik az általa kezelt eszközök meglétéről, az eltérésről feljegyzést
ír, a szolgálatváltáskor a váltótársának átadja a feladatokat.
Az iskolai porta külső- és belső területének a tisztántartásáról gondoskodik.
Gondoskodik az iskolatej, iskolagyümölcs kiosztásáról
Minden egyéb feladatot ellát, amivel munkáltatója megbízza.
Figyelemmel kíséri az intézménybe érkezőket és az onnan távozókat.
Ismeri az intézmény házirendjét és a tőle elvárható mértékben segíti annak betartatását.
Figyeli, hogy a látogatók, csak az arra kijelölt helyen és megengedett időben tartózkodjanak az
intézményben.
Az észlelt rendellenességet jelenti a gondnoknak.
A rábízott munkaeszközöket számon tartja.
Ügyel arra, hogy a tanítási időben a tanulók ne hagyják el engedély nélkül az intézmény területét.
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Felügyel az udvar területén tárolt kerékpárokra, motorkerékpárokra.
Folyamatosan ellenőrzi az intézmény külső területét, bármi szabálytalanságot észlel, jelenti
közvetlen felettesének.
Az intézmény házirendjének megfelelően zárja, illetve nyitja a kapukat.
Ellát minden olyan a munkaköréhez tartozó feladatot, amellyel a közvetlen felettese megbízza.

Egyéb feladatai tanítás nélküli munkanapokon:



Segédkezik a tanítási szünetben felmerülő kisebb javítási munkák elvégzésében az intézmény
karbantartó munkatársainak.
Udvarrendezési (levélseprés, takarítás) és kertészeti (fűnyírás, locsolás) feladatokat lát el az
intézmény területén.

Felelősségi köre:



Felelős az intézmény vagyonáért.
Felelős az intézményre és saját személyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi
szabályok betartásáért.

Döntési joga:
Halaszthatatlan esetben önállóan dönt a szükséges intézkedésről, egyéb esetben a közvetlen
felettesével konzultálva.
Záradék:
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján olyan feladatokat is teljesíteni, melyek
jellegüknél fogva tevékenységi körébe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell
bízzák.
Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait.
A munkaköri leírást tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.
Dabas, 2019. szeptember 01.

közfoglalkoztatott
A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
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Munkaköri leírás takarítónő
Munkakör megnevezése: takarító
Munkáltató megnevezése: Monori Tankerületi Központ 2200 Monor, Petőfi S. u. 28.
Adószám: 15835310-2-13
Munkavégzés helye: Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola (2370 Dabas, Iskola u.1.)
Munkavállaló neve:
Munkaterülete: Főépület és kupolás épület
Munkaideje: heti 40 óra; 12.30 - 20.30-ig
Munkarendje: 1 műszakban dolgozó
Közvetlen felettese: Tamás Roland intézményvezető
Munkakör célja: Az intézmény higiéniájának megőrzése.
Munkakört betöltő fő feladatai:


















A kövezetet minden nap mosószeres vízzel fel kell mosni, ha beszennyeződött újból fel kell
mosni.
A szőnyegeket minden harmadnap fel kell porszívózni.
A folyosók és helyiségek ablakait, ajtóit állandóan kifogástalanul tisztán kell tartani.
WC kövezeteinek, WC csészéknek tisztításához fertőtlenítőszert köteles használni.
Törölközők cseréjéről, WC-k tisztaságáról, papírtörlők, szappan meglétéről folyamatosan
gondoskodik. A WC csempéket hetente egyszer lemossa.
A folyosón és a helyiségekben lévő berendezési tárgyak (szekrény, asztal stb.) portalanítása,
esetenként lemosása.
Feladata a takarítandó terület rendszeres pókhálózása, az elpiszkolódott ablakfüggönyöknek
mosásra történő leadása, tiszta felvételezése és felrakása (évente legalább 1-szer).
A parkettás helyiségeket naponta fel kell törölni, időnként padlófényezővel át kell kenni.
A nyári iskolai szünetekben nagytakarítást kell végeznie, melynek során a bútorok
elmozgatásával kell a takarítást elvégeznie.
Áttanulmányozza és alkalmazza intézményünk Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat.
Munkája során kellő pontossággal ügyel az intézmény vagyontárgyaira.
Munkahelyén tapasztalt bármilyen rendellenességről (kitört ablak, szakadt függöny,
csöpögő vízcsap stb.) azonnal jelzést ad az intézmény vezetőjének.
A balesetveszély elhárításának érdekében a padlóra kiömlött vizet, olajat, vegyszert és
egyéb a padozatra hulló anyagokat fel illetve le kell törölni, fel kell takarítani.
Végzi a mosható falfelületek takarítását legalább hetente egyszer.
Hetente egyszer letörli a csővezetékek, armatúrák, párkányok takarítását.
Nyílászárók takarítása kéthetente.
Az éves takarítást a helyiségek kipakolása mellett kell elvégezni minden felületre
kiterjedően.
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Takarítási terület:
Ez személyenként változó, tételesen fel van sorolva.

Felelősségi köre:





Felelős az intézmény vagyonáért.
Felelős az intézményre és saját személyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és
egészségügyi szabályok betartásáért.
Felelős a részére átadott munkaeszközök állagának megóvásáért.
A különböző veszélyességi besorolású takarítószereket a kapott munkavédelmi
oktatásnak megfelelően kezeli.

Döntési joga:

Halaszthatatlan esetben önállóan dönt a szükséges intézkedésről, egyéb esetben a
közvetlen felettesével konzultálva (intézményvezető, akadályoztatása esetén az
intézményvezető-helyettesek).

Záradék:

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján olyan feladatokat is teljesíteni,
melyek jellegüknél fogva tevékenységi körükbe tartoznak, vagy ismeretei alapján
szükségszerűségből rá kell, hogy bízzák. Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a
munkavégzés szabályait.

A munkaköri leírást tudomásul veszem, betartásáért felelősséget vállalok. A
Munkavédelmi szabályzatot elolvastam. Az üzemeltetési szabályzatot a tan-és
fürdőmedencével kapcsolatban elolvastam. A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola
Tanuszodájára vonatkozó takarításra, fertőtlenítésre vonatkozó technológiai utasítást
elolvastam. Az útmutatót a tornaterem és vizesblokkok használatához. általános
karbantartásához elolvastam.
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..………………………………….
közalkalmazott

A munkaköri leírást kiadta:

……………………………………
Intézményvezető

Dabas, 2019. szeptember 01.
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Munkaköri-leírás pedagógiai-asszisztens

Munkaköri leírás
Munkakör megnevezése:

pedagógiai-asszisztens

Munkáltató megnevezése:

Monori Tankerületi Központ

Munkavégzés helye:

Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas, Iskola utca 1.

Munkavállaló neve:
Munkaideje:

heti 40 óra 08.00 – 16.00

Munkarendje:

1 műszakban dolgozó

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Tamás Roland intézményvezető
Munkakör célja:

adminisztrációs terhek csökkentése, nevelői munka segítése

Munkakört betöltő fő feladati:









Adminisztrációs feladatok ellátása.
Beérkezett dokumentumok rendszerezése, iktatása.
Minden olyan feladat ellátása, mellyel az intézményvezető, vagy közvetlen felettese megbízza.
Gyermekfelügyelet.
Adatszolgáltatás.
Irodai feladatok.
Úszásoktatás segítése.
Amennyiben a munka felvételében akadályoztatva van, úgy haladéktalanul értesítenie kell írásban
vagy szóban a tankerületi igazgatót a távolmaradás okáról, várható időtartamáról.

Felelősségi köre:




Felelős az intézmény vagyonáért.
Felelős az intézmény és saját személyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi
szabályok betartásáért.
Felelősséggel tartozik a munkája során tudomására jutott tények, adatok körülmények
megőrzéséért.

Döntési joga:
Nem rendelkezik önálló döntési joggal.

Záradék:
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A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján olyan feladatokat is teljesíteni, melyek
jellegüknél fogva tevékenységi körükbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell
bízzák.
Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait.
A munkaköri leírást tudomásul veszem, és betartásáért felelősséget vállalok.
Dabas, 2019. szeptember 01.

.......................................................
közfoglalkoztatott

A munkaköri leírást kiadta:

.......................................................
intézményvezető
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Tanuszoda házirend
TANUSZODA HÁZIRENDJE
DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

1. Az uszodát nem vehetik igénybe:











lázas,
fertőző gyomor-és bélrendszeri betegek,
fertőző bőrbetegek,
feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedők,
görcsös állapotban lévő betegek,
hirtelen rosszulléttel, eszméletvesztéssel járó megbetegedésben szenvedők,
akiknek nyílt sebük van,
ittas egyének,
kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer alatt állók,
közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

2. TILOS!












az öltözőkben magnetofont, rádiót, mobiltelefont, tabletet hangosan üzemeltetni,
kutyát és más állatot behozni,
a medencében szappant használni, ételt és italt fogyasztani,
a medence mellől a vízbe ugrálni, egymást bedobálni, egymás válláról ugrálni,
medencébe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni, veszélyt, balesetet
okozó tárgyakat bevinni,
az medence berendezési tárgyát szándékosan rongálni,
a medencetérbe utcai cipőben belépni,
a medencében fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni,
dohányozni a létesítmény teljes területén,
a medencében kozmetikai szereket-kenőcsöket használni,
az uszoda gépészeti berendezéseit, felszereléseit és berendezési tárgyait rongálni.

3. Uszoda használat előtt a zuhanyzó használata kötelező
4. A medencébe bemenni csak a kijelölt helyen lehet.
5. A medencetérben fürdőpapucs használata kötelező!
6. A medencében csak fürdősapkával lehet tartózkodni.
5. Az uszodát használó csoportok csak a foglalkozást vezető személy (testnevelő, edző)
vezetésével léphetnek be a medencetérbe.
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6. A kísérő nevelő vagy az edző felelős a csoportjáért, feladata a csoportok fegyelmezése az
egész uszoda területén.
7. Az úszásoktató útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
8. Az elsősegélynyújtást a képesítéssel rendelkező úszómester végzi.
9. Az öltözőben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
10. Az uszoda elsősorban az úszásoktatás, edzés és a kerületi lakosság sportolási, egészséges
mozgási lehetőségeit szolgálja.
11. Az uszoda területén fotózni, videózni csak engedéllyel lehet.
12. A vendégek kötelesek az uszoda berendezéseinek állagát óvni, azokat rendeltetésszerűen
használni. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után.
13. A fürdővendégek kötelesek betartani a fürdő használatára vonatkozó rendeleteket és
jogszabályokat, valamint a házirendben foglalt előírásokat, amelyek biztosítják az uszoda
nyugalmát, zavartalan, biztonságos használatát.
14. Az üzemeltető részéről gondoskodunk a fürdővendégek egészségének és biztonságának
megőrzése érdekében a vonatkozó rendeletekben meghatározott vízminőség és víz
paramétereinek biztosításáról, valamint annak ellenőrzéséről.

Felhívjuk az uszoda vendégeinek figyelmét a házirendben előírtak maximális
betartására, mert ez mindenki számára kötelező érvényű!
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KRÉTA elektronikus napló szabályzat

KRÉTA

ELEKTRONIKUS NAPLÓ
SZABÁLYZAT
2019. 01. 15.
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Bevezető

A KRÉTA rendszer Elektronikus Napló modulja (továbbiakban KRÉTA) olyan integrált
alkalmazás, amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási,
adminisztratív és oktatásmenedzsment feladatainak hatékony ellátása.
Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat a gyakran nagyon összetett és bonyolult - adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a
szaktanárok, az osztályfőnökök találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon
ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához.
Az ellenőrző modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész
információkkal rendelkezzenek a szülők és gondviselők gyermekük iskolai előmenetelével
kapcsolatban. Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező
számítógép, valamint egy azon futtatható böngésző program szükséges.
Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi
meg, írja elő az osztálynapló (csoportnapló) használatát.
A KRÉTA felhasználói csoportjai, feladatai
Iskolavezetés

Az intézményvezetés a KRÉTA rendszert elsősorban az Intézményi Adminisztrációs
Rendszer modul révén kezeli, irányítja.
Titkárság

Az iskolaadminisztrációs rendszer adatainak naprakész aktualizálásán keresztül elvégzi a
KRÉTA alapadatainak adminisztrációját:
tanulók adatai,
gondviselő adatai,
osztályok adatai (osztályok névsora, csoport névsorok, tanár-csoport összerendelések)
Szaktanárok

Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán,
haladási napló,
hiányzás, késés,
osztályzatok rögzítése,
szaktanári bejegyzések rögzítése,
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a napló adataiban történt változások nyomon követése.
Osztályfőnökök

Feladatuk az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése:
haladási napló,
hiányzás, késés, igazolások kezelése,
osztályzatok,
szaktanári bejegyzések,
adataiban történt változások nyomon követése.
Szülők

A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az
interneten keresztül történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik év elején és a
megfelelő igénybejelentő nyomtatvány kitöltése után az intézményi adminisztrátor
gondoskodik a hozzáférés elkészítéséről, valamint a szülő e-mailben történő értesítéséről.
Rendszerüzemeltetők, rendszergazda

A rendszerüzemeltetőknek a KRÉTA rendszerhez nincs közvetlen hozzáférési jogosultságuk,
csak a technikai eszközök és az intézményi informatikai infrastruktúra kifogástalan
működésért felelnek.
Oktatástechnikus feladata: a tanári notebook-ok üzemeltetése során felmerülő hibák
kijavítása.
Rendszergazda feladata: iskolai hálózat (vezetékes és wifi) üzememeltetése,
karbantartása, felmerülő hibák kijavítása.
A KRÉTA rendszer működtetési feladatai a tanév során

A tanév indításának időszakában
Elvégzendő feladat

Határidő

Felelős

Újonnan beiratkozott tanulók adatainak
rögzítése a KRÉTA rendszerbe

Augusztus 31.

Titkársági adminisztrátor

Javítóvizsgák eredményei alapján az
osztályok névsorának aktualizálása a KRÉTA
rendszerben

Augusztus 31.

Nevelési igazgatóhelyettes,
titkársági adminisztrátor

A tanév tantárgyfelosztásának rögzítése a
KRÉTA rendszerben

Szeptember 1.

Műszaki igazgatóhelyettes
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A tanév rendjének rögzítése a KRÉTA
naptárában.

Szeptember 1.

Nevelési igazgatóhelyettes

Végleges órarend rögzítése a KRÉTA
rendszerbe.

Szeptember 15.

Nevelési igazgatóhelyettes,
titkársági adminisztrátor

Végleges csoportbeosztások rögzítése a
KRÉTA rendszerbe

Szeptember 15.

Szaktanárok javaslata
alapján az osztályfőnökök
adják le a titkárságnak.

Elvégzendő feladat
Tanulói alapadatokban bekövetkezett változások
módosítása, kimaradás, beiratkozás záradékolás
rögzítése a KRÉTAban.

Határidő
Bejelentést
követő
három
munkanap.

Felelős
Osztályfőnök
kezdeményezésére, Nevelési
igazgatóhelyettes
jóváhagyásával, titkárság

Tanulók csoportba sorolásának megváltoztatása.
(kizárólag indokolt esetekben)

Csoport
csere előtt
három
munkanap

Szaktanár vagy az osztályfőnök
kezdeményezésére, az illetékes
igazgatóhelyettes
jóváhagyásával, titkárság

A KRÉTA vezetése, adatbeviteli (haladási napló,
osztályzat,stb) feladatai

folyamatos

Szaktanárok

Az utólagos adatbevitel (napló zárás utáni) igényét
az illetékes igazgatóhelyettesnek kell jelezni.

Folyamatos Szaktanárok

A házirend előírásaival összhangban az
osztályfőnökök folyamatosan rögzítik a
hiányzások, késések igazolását.

Folyamatos Osztályfőnökök

Iskolavezetés napló ellenőrzése.

Folyamatos Iskolavezetés

A tanév közbeni feladatok

Félévi és év végi zárás időszakában
Elvégzendő feladat
Osztálynévsorok ellenőrzése.

Határidő
Osztályozó konferencia
időpontja előtt két
héttel.

Felelős
Osztályfőnökök

Osztályfőnökök javasolt magatartás, szorgalom
jegyeinek beírása.

Osztályozó konferencia
időpontja előtt két
héttel.

Osztályfőnökök
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Félévi, év végi jegyek rögzítése.

Osztályozó konferencia
időpontja előtt három
munkanappal.

Szaktanárok

Csoport cserék alkalmával
Elvégzendő feladat
Határidő
A munkaközösségek a saját munkatervükben
Szept. 15.
rögzítik az évközi csoportcserék várható időpontját.
Erről külön feljegyzést készítenek és leadják az
illetékes igazgató helyetteseknek.

Felelős
Munkaközösség
vezetők

Csoportcserék esetén a szaktanárok új tanulói
névsorát egyeztetik az osztályfőnökökkel és a
munkaközösség vezetők leadják az illetékes
igazgató helyetteseknek.

Szaktanár,

Csoportcsere
előtt egy héttel.

Munkaközösség
vezetők,

Év végi naplózárás (záradékolás)
Elvégzendő feladat
Osztályfőnökök záradékolási feladatainak
elvégzése

Határidő
Tanévzáró
értekezlet

Felelős
Osztályfőnökök

Határidő
Tanév vége

Felelős
Műszaki
igazgatóhelyettes

A napló archiválása, irattározás
Elvégzendő feladat
A végleges osztálynapló fájlok CD-re mentése,
irattári és a titkársági archiválása.
Rendszerüzemeltetési szabályok
A műszaki hibák, rendkívüli események kezelése
A KRÉTA használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése.
A technikai eszközök minden felhasználójának kötelessége az eszközök rendeltetésszerű használata, a
technikai eszköz állapotának megóvása.
A technikai rendszer működtetésének felelőse az intézmény adminisztrátora.
A rendszer elemeinek meghibásodása esetén követendő eljárási szabályok érvényesek:
A tanári munkaállomás meghibásodása esetén
Feladata a tanárnak
1. A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának.

106

Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola
2370 Dabas, Iskola utca 1.
OM: 037750
e-mail: zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu
tel/fax: 29/360-396

2. A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú
regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek
valamelyikén.(pl. tanáriban elhelyezett gépeken)
Feladata az intézményi rendszer üzemeltetőknek
Tanári számítógép, notebook meghibásodási okának kivizsgálása, (szoftver, hardver hiba
behatárolása), indokolt esetben szerviz igénybevétele, tartalék gép biztosítása.
Iskolai hálózat meghibásodása (WiFi vagy vezetékes kapcsolat hibája)
Feladata a tanárnak
1. A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának.
2. A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú
regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek
valamelyikén. (pl. tanáriban elhelyezett gépeken)
Feladata a rendszer üzemeltetőknek
A rendszergazda a hiba bejelentését követően haladéktalanul (Egyéb feladatait félretéve) köteles a
hálózati kapcsolat helyreállítását megkezdeni.
Feladata a hiba behatárolása. (hardver ill. szoftver hiba feltérképezése)
Az intézményi adminisztrátorral egyeztetve a hiba elhárításához szükséges lépések megtétele.
Indokolt esetben szerviz szolgáltatások igénybevétele.
Illetéktelen felhasználók hozzáférése az adatbázishoz
Az illetéktelen napló hozzáféréseket 100%-os biztonsággal nem lehet kizárni. A havi naplózárás
rendszerével csak egy hónapon belül képzelhető el az illetéktelen hozzáférés, ami megfelelő
figyelemmel felfedezhető.
A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és különösen a jelszavaikat biztonságosan tárolni,
rendszeres időközönként megváltoztatni, valamint ügyelni arra, hogy jelszavukat mások ne
ismerhessék meg.

A felhasználók jelszavaikat nem hozhatják mások tudomására. Amennyiben gyanú
merül fel a jelszavak kitudódását illetően a felhasználó köteles azonnal
megváltoztatni jelszavát.

Ha egy szaktanár vagy osztályfőnök a saját bejegyzéseinek ellenőrzése során illetéktelen, nem
azonosított bejegyzésre utaló nyomot talál, haladéktalanul köteles jelezni a rendszer üzemeltetéséért
felelős intézményi adminisztrátornak.
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A KRÉTA rendszer minden műveletről napló feljegyzést készít, tehát utólag feltérképezhető minden
napló művelet.
Záró rendelkezések
A KRÉTA rendszer része az intézmény teljes informatikai rendszerének, ezért a rendszer
működtetésére kiterjed az intézmény hatályos „Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzata
(Informatikai biztonsági szabályzata)”.
Ezen szabályzat a keltezés napjától lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell
alkalmazni, visszavonásig (módosításig) marad érvényben.

Jóváhagyta és kiadta:
Dabas, 2019. szeptember 01.

intézményvezető
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