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1.  Általános rendelkezések 
 

1.1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja 
 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési 
intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon 
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és 
működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és 
folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét 
tartalmazza. 
 
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai: 
 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

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

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskola tankönyvellátás rendjéről 

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

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, 
megtekintése 

 
A Debreceni József Attila Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát 
az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2017.év 
június hó 26. napján fogadta el. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadásához a jogszabályban 
meghatározottak szerint véleményezte: 

 az iskolai Intézményi tanács: 2017. június 26. 
 az iskolai Diák-önkormányzat: 2017. június 26. 
 az iskolai Szülői Szervezet: 2017. június 27. 
 az Iskolaszék: 2017. június 26. 
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Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más 
érdeklődők megtekinthetik a titkárságon munkaidőben, továbbá az intézmény 
honlapján. 

1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya  
 
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény 
valamennyi munkavállalójára, tanulójára, szüleikre, az intézményben tartózkodó 
és vele kapcsolatban állókra nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési 
szabályzat a fenntartó egyetértésével lép hatályba, és határozatlan időre szól.  
 
 

2.  Az intézmény alapadatai, feladatai 
 
 
Az intézmény neve: Debreceni József Attila Általános Iskola   
OM 031079  
Székhelye: 4030 Debrecen Monostorpályi út 63. 
Telephelye: nincs 
Tagintézménye: nincs 
Az intézmény típusa: általános iskola 
Évfolyamok száma: 8 
Alapító szerv neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

         1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
Alapítói jog gyakorlója:       emberi erőforrások minisztere 

 
Fenntartó neve és székhelye: Debreceni Tankerületi Központ 
                                                   4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 
 
Az intézmény működési köre:  Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén belül a kormányhivatal által megjelölt 
beiskolázási körzet. 

 
Az intézmény  2011. évi CXC tv. 4. § 1. pontja szerinti típusa: általános iskola 
OM azonosítója: 031079 
Köznevelési alapfeladatok: 

 általános iskolai nevelés – oktatás (alsó tagozat, felső tagozat) 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 
iskolai nevelése-oktatása (az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési 
zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral – 
küzd, mozgás- és érzékszervi fogyatékos) 

                    
Átvállalt alapfeladatok: nincs 

Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 1-8. 

A feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám: 370 fő 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel 
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3. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való 
rendelkezés joga 

 

 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat 
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) 
gyakorolja. 
Az intézmény jogköre: ingyenes használati jog.  
A fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 
 

 
4.  Az intézmény szervezeti felépítése, irányítása 
 

4.1 Az iskola vezetősége 
 
Az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. 
Az iskola vezetőségét az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az 
intézményvezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók 
tartoznak: 
A szakmai vezetőség tagjai: 

 az intézményvezető 

 az intézményvezető-helyettes 

 a munkaközösség-vezetők 
Az intézményvezető által javasolt és az iskolavezetőség által jóváhagyott 
munkaprogram alapján tanácskoznak. Az ülések összehívása az intézményvezető 
feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívható a 
diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke és tagjai, 
iskolapszichológus, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, bármely 
pedagógus, aki érintett a tanácskozás témájában. 

 
 
4.2. Az intézmény vezetője 

      Az iskola felelős vezetője az intézményvezető. A Köznevelési törvény szerint 
felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a működtető és a fenntartó 
által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, 
átruházott jogkörben gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény 
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 
hatáskörbe.  

A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 
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gyakorolja. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az 
intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület 
vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek 
munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, az intézmény belső ellenőrzési 
rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a 
gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, az 
iskolaszékkel, diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő 
együttműködésért, a pedagógus etika normáinak betartatásáért. 
A nevelési- oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli 
időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási 
intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős 
veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a 
fenntartó egyetértését. 
Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 
esetenként helyettesére vagy az intézmény más közalkalmazottjaira átruházhatja. 
Megbízatása a jogszabályban megfogalmazott módon és időtartamban történik.  
 
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, 
kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője 
egyszemélyben jogosult.  
 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény 
pecsétjével érvényes.  
 

4.3  Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési 
rend: 
Az intézményben az aláírási jogkört az intézményvezető gyakorolja. Az 
intézményvezető-helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor - saját 
munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett - az azonnali intézkedést 
igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  
Az intézményvezető döntési jogait részben vagy egészben átruházhatja az 
intézményvezető-helyettesre vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása 
minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető-helyettes 
felhatalmazását. 
Az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként 
fenntartott hatásköröket is.  
Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes egyidejű akadályoztatása 
esetén az intézményvezető helyettesítését sorrendben az osztályfőnöki 
munkaközösség vezetője, felsős reál munkaközösség vezetője, felsős humán 
munkaközösség vezetője, illetve alsó tagozatos munkaközösség vezetője látja el. 
 Az intézményvezető kizárólagos jogkörébe tartozó kiadmányozási jogkört a 
helyettesítő kizárólag írásos meghatalmazás alapján gyakorolhatja, melyet az 
intézményvezető, vagy a fenntartó adhat. 
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4.4  Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 
 
Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársa közreműködésével látja el.  

 intézményvezető -helyettes 

 Iskolatitkár 
Az intézményvezető közvetlen munkatársa munkáját munkaköri leírása, valamint az 
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az intézményvezető közvetlen 
munkatársa az intézményvezetőnek tartozik közvetlen felelősséggel és beszámolási 
kötelezettséggel.  
Az intézményvezető-helyettes megbízatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és ezen törvénynek a köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. 
Az intézményvezető-helyettest a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával a 
tankerületi központ igazgatója bízza meg. Intézményvezető helyettesi megbízást az 
intézmény határozatlan időre kinevezett pedagógusa kaphat, a megbízás igazodva az 
intézményvezető megbízatásához, határozott időre szól. 
Az intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége 
mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz.  
Személyileg felel az intézményvezető által rá bízott feladatokért. Az intézményvezető-
helyettes távolléte, vagy egyéb akadályoztatása esetén feladatát a döntések 
előkészítése és az ellenőrzések vonatkozásban az intézményvezető, a napi nevelő – 
oktató munkához kapcsolódó tevékenységek szervezése, helyettesítések szervezése 
vonatkozásában az intézményvezetőt és helyettesét helyettesítő ügyrendi helyettes, 
kimutatások, adatszolgáltatás tekintetében az iskolatitkár.  
Az intézményvezető-helyettes helyettesítése során – az intézmény 
intézményvezetőjével egyeztetve- bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a 
távollévő intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik. 
A munkaköri leírás mintáját a 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

4.5 Az iskola dolgozói: 
 

Az iskola dolgozóit a hatályos jogszabályok előírásai alapján megállapított – pedagógus,  
nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő, valamint egyéb - munkakörökre határozatlan 
és határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyba, a fenntartó által engedélyezett 
létszámban a Debreceni Tankerületi Központ Igazgatója nevezi ki a közalkalmazottat. 
Ugyancsak a tankerületi központ igazgatójának hatáskörébe tartozik az intézmény 
közalkalmazottai vonatkozásában a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása, a kiemelt munkáltatói jogok, melyet a 
Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata határoz meg. 
A közalkalmazottakról szóló törvény a munkakör betöltését pályázati eljáráshoz köti. 
A közalkalmazottak szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és 
felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra, valamint 
alkalmilag az iskola zavartalan működésének biztosítása érdekében helyettesítési 
feladatokra is. 
A dolgozók munkaköri leírás mintáját munkakörönként a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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4.6 Az intézményi bélyegzők használatára a következő dolgozók jogosultak: 
 
Az intézmény bélyegzőit és lenyomatait, valamint a használók névszerinti megnevezését 
az 3. számú melléklet tartalmazza. 
Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes minden ügyben, az iskolatitkár a 
munkaköri leírásában szereplő ügyekben. Az osztályfőnökök, csoportvezetők a félévi, év 
végi eredmények törzskönyvbe, bizonyítványba való beírásakor használhatják. 
A könyvtár bélyegzőjét a könyvtáros tanár használhatja munkaköri leírásában szereplő 
ügyben. 
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény 
bélyegzőjével együtt érvényes. 
Az iskola által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és 
szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője jogosult. 

 
4.7 Az intézmény szervezeti felépítése 
Az intézmény szervezeti felépítését a következő  szervezeti diagram tartalmazza. 

Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete 
 

Intézményvezető 
Szakmai vezetőség:    

- Intézményvezető-helyettes 
  

- Munkaközösség-vezetők  
 

        Intézményvezető-helyettes 

 -- iskolatitkár 
 -- szakmai munkaközösségek vezetői 
 -- gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
 -- fejlesztő pedagógusok 
 -- iskolapszichológus 
 -- tankönyvfelelős 
 -- DÖK vezető 
 -- szülői munkaközösség 
 -- munkavédelmi megbízott 
  

       -- 1-4. évfolyamon tanító 
pedagógusok  

       -- 5-8. évfolyamon tanító 
pedagógusok 

       -- napközi otthonban tanító 
pedagógusok 

       -- könyvtáros tanító 
       --nevelő- és oktató munkát 

közvetlenül segítő dolgozók közül: 
               - pedagógiai asszisztensek 
               - rendszergazda 
 

 

4.8 A pedagógiai munka ellenőrzése 
 
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a 
szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az 
intézményben az ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A 
hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési 
rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak 
mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az 
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intézmény belső ellenőrzési szabályzata és a pedagógus teljesítményértékelési 
rendszer teremti meg.  
 
4.8.1 Az ellenőrzést végzők 
 
A munkaköri leírások kötelezően szabályozzák az alábbi feladatkört ellátó vezetők 
és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 az intézményvezető-helyettes, 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 az önértékelési csoport tagjai. 
 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel tudomásul vétel céljából alá kell íratni, 
az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az 
intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri 
leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben 
megfogalmazottak szerint vesznek részt az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény 
vezetőségének tagjai és a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel 
megbízott pedagógusok  – az intézményvezető külön megbízására – ellenőrzési 
feladatokat is ellátnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek 
lehetnek.  
 
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a 
meghatározó elem.  
 
4.8.2 Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 
munkaközösség-vezetők, önértékelési csoport tagjai), 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári 
intézkedések folyamán, 

 a munkatervben foglaltak végrehajtása, 

 a szigorú számadású nyomtatványok kezelése (törzslapok, bizonyítványok), 

 a pedagógus ügyeleti tevékenység ellenőrzése. 
 

Az ellenőrzés konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az éves munkatervvel együtt 
elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell 
hozni. 
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzésnek lefolytatásáról az 
intézményvezető dönt. 
 
4.8.3 Az ellenőrzést végzők hatásköre 
 
Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 
Közvetlenül ellenőrzi az intézményvezető-helyettes munkáját. Ennek egyik eszköze a 
beszámoltatás. 
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Az intézményvezető-helyettes ellenőrzési tevékenysége a vezetői 
feladatmegosztásból következő saját területén végzi. 
A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjairól, a 
szakmai munkával összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról tájékoztatást 
adnak.  
4.8.4 Az ellenőrzés módszerei: 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 tanulói munkák vizsgálata 

 beszámoltatás szóban, írásban 

 helyszíni ellenőrzés 
 

4.8.5. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a 
munka-közösség tagjaival meg kell beszélni. 
 
4.8.6. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - 
tantestületi értekezleten kell összegezni. 
 
4.8.7. A belső ellenőrzés részletes szabályait, rendjét a belső ellenőrzési szabályzat 
tartalmazza, mely a szervezeti és működési szabályzat 6. számú melléklete. 
 
 

4.9 Az átlagon felüli munkateljesítmény elismerése, a pedagógus 
teljesítményértékelése 
 
Az átlagon felüli munkateljesítmény elismerésének szempontrendszerét a 
munkaközösségek aktív közreműködésével készíti el az iskola intézményvezetője. 
A szempontrendszert és a kereset kiegészítés juttatásának szabályozását az 
intézmény átlagon felüli munkateljesítmény elismerésének szabályzata tartalmazza, 
mely jelen szervezeti és működési szabályzat 5. és 8. számú melléklete. 
A szabályzat elkészítésekor figyelembe kell venni a hatályos jogszabályokat, fenntartói 
utasításokat. 
 

 
5. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással 
és az intézmény vezetésével 
 

 

5.1  Az iskolaközösség 
  

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

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

 

5.2 Az iskolaszék 
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Az iskolában, a jogszabályokban előírtak alapján az intézmény működésében érdekelt 
személyek és szervezetek együttműködésének előmozdítására, a nevelő-oktató munka 
segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletére iskolaszék 
működik. Az iskolaszék érdekegyeztető szerv. 
 

1. Az iskolaszék tagjai 
Az iskolaszék létszáma: 7 fő. 

 A szülőket  2 fő, 

 a nevelőtestületet  2  fő, 

 az iskolai diákönkormányzatot 2  fő  
képviseli. 

Az iskolaszék tagja még a mindenkor megválasztott, iskolánk körzetének önkormányzati 
képviselője, vagy a települési önkormányzat által delegált tag. 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról:  
122. § (3) bekezdés (a), (b) pontjai alapján egy-egy képviselőt delegálhat az 
iskolaszékbe az érdekelt fenntartó, vagy települési önkormányzat. 
 

2. Az iskolaszék tagjainak megválasztása 

 A szülők képviselőit a szülők javaslatainak összegyűjtése után a Szülői 
Szervezet  iskolai választmánya nyílt  szavazással választja meg egyszerű  
többséggel. 

 Az iskolai diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai 
nyílt szavazással választják meg egyszerű többséggel. 

 A nevelőtestület képviselőit a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a 
nevelőtestület titkos szavazással választja meg, egyszerű többséggel.  

 Ha az iskolaszék szülői illetve nevelői képviselői helye megüresedik, az újabb 
választás előkészítéséért harminc napon belül az iskola igazgatója felelős. 

 
3. Az iskolaszék működése 

Az iskolaszék saját szervezeti és működési szabályzata valamint ügyrendje 
alapján működik. 
 

4. Az iskolaszék jogköre 
Az iskolaszék a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.  

 

5.3 Az iskolai közalkalmazottak közössége 
 

 Az iskolai alkalmazottak közösségét a Debreceni Tankerületi Központ, mint 
munkáltatóval a Debreceni József Attila Általános Iskola, mint szervezeti egységnél és 
az iskola működtetőjénél közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban álló 
dolgozók alkotják. 

 

 A Debreceni Tankerületi Központ munkáltatóval jogviszonyban lévő közalkalmazottak 
jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési 
lehetőségeit a jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez 
kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzítik. 
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5.4 A pedagógusok, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörű 
dolgozók  közösségei 
 

 

 

5.4.1.  A nevelőtestület 
 

A nevelőtestület az intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében pedagógus 
munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő- és oktatómunkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. 
 

 A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és 
döntéshozó szerve. 

 

 A nevelőtestület a jogszabályokban megfogalmazott döntési és véleményezési 
jogkörökkel rendelkezik.  

 

 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület döntését, 
javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása 
alapján alakítja ki. 

 

 A nevelőtestület a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletében foglaltak alapján  
meghatározott időre, vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, valamint egyes 
jogkörei gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségeire, az iskolaszékre, 
a szülői szervezetre, vagy  a diákönkormányzatra.  

 

 A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. 

 A nevelőtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleteken kívül: 
tanévnyitó, tanévzáró és nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az 
éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. 

 

 A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott 
napirenddel és időponttal az iskola intézményvezetője hívja össze. 

 

 Az intézményvezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a 
napirend legalább két nappal előbb történő kihirdetésével, illetve rendkívüli 
eseménykor pl. elemi kár, közegészségügyi probléma, intézményi működést 
veszélyeztető technikai probléma stb. azonnal vagy szükség szerint intézkedik. 

 

 A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi 
kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok 
megjelölése szükséges. Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől 
számított nyolc napon belül össze kell hívni. 
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A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 
rendelkezések: 
 

 A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 
ötven százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb 
jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik 
– nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél 
szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata 
dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. 

 A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére 
– titkos szavazással is dönthet.  

 A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni.  

 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 nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elő. 
A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, az 
SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés 
beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat SZMSZ-ének 
jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat.  

 A munkaközösség-vezető a nevelőtestület előtt szóban ismerteti a 
munkaközösség véleményét.  
Írásban továbbítja az intézményvezetőhöz a nevelőtestület által elkészítendő 
munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját 
működési területére vonatkozó értékelést az intézmény munkáját átfogó éves 
elemzés elkészítéséhez. 

 A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy 
véleményezési jogot gyakorló iskolaszék illetőleg a véleményezési jogot 
gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét, meg lehet hívni illetve írásbeli 
véleményükről az intézményvezetőnek tájékoztatót kell adnia.  
Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat tanuló 

képviselőjét.  

 A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető vezeti. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.  

 A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A 
jegyzőkönyvet, az értekezletet követő három munkanapot követően kell 
elkészíteni. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a két 
hitelesítő írja alá.  

 

 
5.4.2 A szakmai munkaközösségek 

 

1. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy 
területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A 
munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben ad segítséget az iskolában 
folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és 
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ellenőrzéséhez. 
2. Legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. A 

munkaközösségek száma legfeljebb tíz lehet. 
 
3. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 Alsó tagozatosok szakmai munkaközössége /1/ 

 Felső tagozatosok szakmai munkaközösségei /4/ 

  Fejlesztést, tehetséggondozást végző pedagógusok munkaközössége /1/ 
 

4. A szakmai munkaközösségek a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 
rendelkeznek.  

 
5. A szakmai munkaközösség javaslattételi és véleményezési jogköre 

gyakorlásával kapcsolódik be az iskola vezetésébe. 
 
6. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve 

valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy 
tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség 
munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső ellenőrzésének éves 
tervezését is. 
A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi 
az iskola munkatervét és a nevelőtestület által átruházott feladatok ellátását. 
 

7. A szakmai munkaközösségek feladatai a pedagógusok szakmai 
munkájának segítésében: 

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

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

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

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

 az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,  

 a rendelkezésre álló anyagi erőforrások szakmai előirányzatok 
véleményezése, felhasználása, 

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

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő 
kijelölésével, 

 a munkaközösség vezetőjének megválasztása  

  a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,  

 a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések 
elkészítése, 

8. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A 
munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az 
intézményvezető bízza meg.  

9. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik, 
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mely a szabályzat 2. számú melléklete. 
10. A munkaközösség vezetője az azonos tantárgyat, tantárgycsoportot oktató, 

illetőleg az azonos nevelési feladatát ellátó pedagógusok által megválasztott és 
az iskola igazgatója által megbízott pedagógus. A munkaközösségvezető-
választása igazodik az intézményvezető választási periódusaihoz. A 
választásra meg kell hívni az intézmény vezetőjét.  

 
 
5.4.3 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 
 

 Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület 
tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az 
intézményvezető döntése alapján.  

 Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezető hozza létre, erről 
tájékoztatnia kell a nevelőtestületet.  

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

 Feladatuk végrehajtásáról tájékoztatni kell a nevelőtestületet. 
 

5.5 A Szülői Szervezet 
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése 
érdekében szülői szervezet működik. A szülői szervezetet jogszabályban rögzített 
jogok illetik meg. (2012. évi CXC törvény 73. §, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 
119. §) 

  
1. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 
2. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket 

választják: 

 elnök, 

 elnökhelyettes 
3. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 

osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az 
iskola vezetőségéhez. 

 
4. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola 

szülői szervezet vezetősége. Az iskolai szülői szervezet vezetőségének 
munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei, annak akadályoztatása esetén 
elnökhelyettesei vehetnek részt. 

5. Az iskolai szülői szervezet tisztségviselőit az osztály szülői szervezet elnökei – 
akadályoztatás esetén elnökhelyettesei - a tanév első szülői szervezet 
választmányi ülésén a szülők javaslatai alapján választják meg maguk közül. Az 
iskolai szülői szervezetében az alábbi tisztségviselőket választanak: 

 elnök, 

 elnökhelyettes  
6. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola intézményvezetőjével tart 

kapcsolatot.  
7. Az iskolai szülői választmány értekezlete akkor határozatképes, ha azon az 

érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülői szervezet 
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választmánya döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
8. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ  

vagy jogszabály véleményezési jogot biztosit, a véleményt az intézményvezető 

kéri meg írásos anyagok átadásával. 
9. A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet, 

véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. 
10. Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskolai intézményvezetője 

tanévenként legalább két alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. 
11. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak 

kapcsolatot. 
 

12. Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, szervezési, véleményezési, 
egyetértési jogok illetik meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 megválasztja a szülők képviselőit az iskolaszékbe, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott 
jogaik érvényesítésében, 

 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, 
valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a 
szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, 

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

 támogatást adhat, szponzorok keresésével hozzájárulhat az iskolai 
rendezvények színvonalas megrendezéséhez 

 versenyek rendezésére, önkéntes munkára, adományok gyűjtésére nemcsak 
az osztály közösségét, hanem környezetét is aktívan, lehetőségéhez mérten 
szervezi 

 

 

 

5.6 A tanulók közösségei 
 

5.6.1. Az osztályközösség 
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 
alkotnak az SNI és a BTM nehézséggel küzdő tanulók együttnevelésével együtt. A 
tanulók osztályba sorolásáról az intézményvezető dönt. Ha egynél több osztály van egy 
évfolyamon, a SNI tanulókat egyenlő arányban kell az osztályokba besorolni.  
Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az 
osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg osztályfőnöki pótlék 
adományozásával.  
Az osztályfőnökök tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. (2. számú 
melléklet) 
Az osztályközösség saját tagjaiból 1 fő képviselőt küld az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségébe. 
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5.6.2. Az iskolai diákönkormányzat 
 

 A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán 
kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 
működik.  

 

 Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő 
nevelő érvényesíti, melyért pótlékban részesül. A diákönkormányzatot megillető 
javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell 
kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 
jogkörökkel rendelkezik.  

 

 Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és 
működési szabályzata szerint alakítja.  

 

 Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú végzettségű és 
pedagógus szakképzettségű személyt a diákönkormányzat vezetőségének 
egyetértése mellett – a nevelőtestület egyetértésével – az intézményvezető 

bízza meg.  
 

 Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy 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 intézményvezetője tájékoztatást ad az 
iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és 
érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 
tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője 
kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A 
diákközgyűlés időtartamra a tanulók javaslatai alapján 3 fő diákképviselőt 
választ. 

 
 
 

 
5.6.3. A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közti kapcsolattartás formája 
és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek. 

 

 A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a 
nevelőtestület véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását, a 
diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével az intézményvezető útján 
kéri meg. 

 

 A köznevelésről szóló törvény vonatkozó bekezdéseiben, valamint egyéb 
jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének 
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megszerzéséről az intézményvezető gondoskodik az előterjesztés legalább 15 
nappal korábban történő átadásával. 

 

 Az intézményvezető a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek 
előkészítésébe a diák-önkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot 
kérhet. 

 

 A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a 
diákönkormányzatot segítő tanár képviseli. A nevelőtestület értekezletére a 
választott diákképviselő is meghívható. 

 

 Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat - a segítő 
tanár támogatásával - az intézményvezetőhöz, a szűkebb közösséget érintő 
ügyekben az intézményvezető-helyetteshez fordulhat. 

 

 A diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt állandó helyiséget biztosít. A 
többi helyiséget előzetesen az intézményvezetőnek történő bejelentés után 
ingyen használhatja. 

 

5.6.4. A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának, a tanulók rendszeres 
tájékoztatásának rendje, formája 

 

 A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a 
diákközgyűlés. 

 Időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét az 
intézményvezető és a diákképviselő közösen állapítja meg. A napirend 
nyilvánosságra hozatala az osztályokban illetve a diák-önkormányzati 
faliújságon való kifüggesztéssel történik az időpont előtt 15 nappal. 

 A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók 
részére az intézményvezető ad tájékoztatást. 

 Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár 
közreműködésével a közgyűlést megelőző írásban is eljuttathatja az iskola 
intézményvezetőjéhez. 

 A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a 
javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az 
intézményvezetőnél. 

 Az intézményvezető a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a 
rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. 

 Ha az intézményvezető rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja 
szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való 
megnyugtató rendelkezéséről. 

 
 

5.7. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 
 

5.7.1. Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcsolattartása 
 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető 
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segítségével a megbízott vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul 
meg.  

 
2. A kapcsolattartás fórumai: 

 alkalmazotti értekezletek 

 az iskolavezetőség ülései 

 nevelőtestületi értekezletek 

 megbeszélések 
 

Ezen fórumok időpontját, az iskola, éves munkaterve tartalmazza az aktuálisan 
készített emlékeztetővel együtt. 

 
3. Az iskolavezetés az aktuális feladatokról írásbeli tájékoztatás útján értesíti a 

kollégákat, valamint a nevelői szobákban lévő hirdetőtáblán tájékoztatja a 
nevelőket az értekezletekről. 

 
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 intézményvezetés, az iskolavezetőség felé. 

 
5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy munkaközösség-vezetőjük, illetve választott képviselőik útján 
közölhetik  az iskola vezetőségével és az iskolaszékkel. 

 
 

 

5.7.2  A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 
 

 Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos 
együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői 
felelősek. 

 A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének 
összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett 
feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

 iskolai rendezvények, események 

 A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen 
tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális 
feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések 
eredményeiről. 
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 Minden munkaközösséget érintő, közösen végzendő területek: 

1. A pedagógiai program, munkaterv által meghatározott feladatok, iskolai 
mérések. 

2. A munkatervi feladatok meghatározása, értékelése a munkaközösség 
szakmai kompetencia területén. 

3. Intézményi működést szabályozó feladatok. 
4. Fegyelmi helyzettel kapcsolatos megbeszélések, döntések. 
5. József Attila Napi rendezvények, egyéb városi, megyei versenyek 

szervezése, lebonyolítása. 
6. A pedagógiai tevékenységben az új elemek bevezetése, tapasztalatok 

megbeszélése. 
7. Továbbképzések tapasztalatainak megbeszélése. 

 

5.7.3 Az iskolaszék és az iskola közösségeinek kapcsolattartása 
 

1. Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a 
meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot.  

2. Az iskolaszék tagjai rendszeres időközönként – évente legalább egy alkalommal – 
kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az iskolaszék tevékenységéről, 
valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az 
iskolaszék felé továbbítani. 

3. Az iskolaszék ülésein meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: 

 az iskola vezetője, az intézményvezető - helyettes 

 DÖK segítő tanár 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 Nevelőtestület tagjai 

4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola 
intézményvezetője rendszeresen – évente legalább egy alkalommal – köteles 
tájékoztatni az iskolaszéket. 

 

5.7.4 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 
 

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

 az intézményvezető vagy helyettese a diákközgyűlésen évente legalább egy 
alkalommal,  

faliújságon keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, tájékoztatják diákjainkat.  

2. A tanuló eredményeiről, fejlődéséről, esetleges hiányosságairól a pedagógusok a 
szülőket folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 



Debrecen i  József  A t t i la  Á l ta lános  Isko la  OM 031079    
4030 Debrecen Monostorpályi út 63.                                          
Telefon/fax: 52/449-030    

Email: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 

  

 

 23 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola vezetéséhez, az 
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az 
iskolaszékhez fordulhatnak.  

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 
egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola 
vezetésével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

5.7.5 A nevelők és a szülők kapcsolattartása 
 

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

 az intézményvezető az iskolai szülői szervezet választmányi ülésén 
tanévenként egy alkalommal, 

o az előtérben elhelyezett hirdető táblán keresztül folyamatosan 
o az iskola honlapján rendszeresen tájékoztatást ad. 

 az osztályfőnökök: 
o az osztályszülői értekezleten szóbeli tájékoztatást adnak.  

2. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az 
alábbi lehetőségek szolgálnak: 

 a szülői értekezletek, 

 a pedagógusok fogadó órái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, 

 esetmegbeszélések 

 a családlátogatások, 
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 választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola 
igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola 
nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, 
nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel.  

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és 
működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola honlapján 
tájékozódhatnak.  Az intézményvezetőtől, az intézményvezető-helyettestől, 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőstől az évenként meghatározott és közzétett 
fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 
valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.  

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend 
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egy-egy példánya az alábbi helyeken tekinthető meg: 

 az iskola honlapján, 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola igazgatójánál. 

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át lehet adni. 
Amennyiben a fenti helyeken nyilvános a dokumentum ez a kötelezettség megszűnik. 

5.7.6  Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái 

 

1. Az ISK intézményünkben működik, melynek munkáját a nevelőtestületünk tagja, 
választás útján megbízott testnevelő tanár vezeti, aki képviseli is egyben. 

2. Az iskolai sportkör vezető tanárának véleményét minden esetben ki kell kérni az 
iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint az iskolai 
munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.  

3. A testnevelő az osztályokban, illetve a diákönkormányzat iskolai vezetőségében 
minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók a következő tanítási évben 
milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik, és ez alapján – 
minden év május 31-éig – javaslatot tesz az iskola vezetőjének az iskolai sportkör 
következő tanévi szakmai programjára. A szakmai programra vonatkozó 
javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható időkeretet, 
valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi feltételeket 
figyelembe véve készíti el. 

4. Az ISK egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai 
sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell 
elfogadni. Az iskolai diáksport foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, 
sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.  

5. Az iskola a sportfoglalkozásokhoz biztosítja az iskolai sportlétesítményeket, a 
tornaterem, az iskolai udvar, valamint a sporteszközök használatát. 

 

5.8  Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

 

1.Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetésének 
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával. 

 Az intézmény működtetőjével. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselővel, polgármesteri hivatallal. 
 
A Pedagógiai Szakszolgálat: 

 A pedagógiai szakszolgálattal 

 DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjával 
o Gyermekjóléti Szolgálat 
o Családsegítő Szolgálat 

 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 
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o Gyermekjóléti Szolgálat 
o Családsegítő Szolgálat 

 Kormány  Hivatal gyámhivatala 

 „Kamilla” Családok Átmeneti Otthona 

 „Szent Miklós” Családok Átmeneti Otthona 

 A Gyermekvédelmi Szolgálattal 

 A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálattal 

 Gyermekpszichiátriai Ambulancia 

 Kábítószer Egyeztető Fórum 

 KEF Kábítószer Egyeztető Fórum 
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

2.Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres 
munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, 
gazdálkodókkal: 
 
Oktatási – nevelési tevékenység: 

 A József Attila Általános Iskoláért Alapítvánnyal (4030 Debrecen, 
Monostorpályi út 63.) 

 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 

 Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszék 

 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

 Szivárvány  Óvoda 

 Áchim András Utcai Óvoda 

 Pittypang  Óvoda 

 Sipos Utcai Óvoda 

 Pósa Utcai Óvoda 

 A város általános és középiskolái 

 MODEM 

 Debreceni Ifjúsági Ház 

 Vojtina Bábszínház 

 Debreceni Művelődési Központ 

 MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület 
 
Egyházak: 

 Református Egyház 

 Katolikus Egyház 

 Görög Katolikus Egyház 
 
Társadalmi szervezetek, vállalatok: 

 Sodexo Magyarország Kft. 

 Cívis Ház Rt. 

 AKSD 

 Hajdú Volán Zrt. 
 
Egészségügyi Szakszolgálat:  

 VESZ 
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 Iskolafogászat 

 Drogambulancia 

 Városi gyermek ideggondozó ambulancia 
 
Sajtótájékoztatók, tudósítások: 

 Hajdú-Bihar Megyei Napló 

 Városi televízió 
3. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az 
intézményvezető-helyettes a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel 
kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 
A médiával való kapcsolattartás rendjében a Debreceni Tankerületi Központ 
eljárásrendje alapján kell eljárni. 
 
4.  Az egyházi jogi személlyel való együttműködés 
 

Az iskola a 2012. évi CXC törvény 35. § - a alapján biztosítja a szülőknek, 
gondviselőnek azt a jogát, hogy gyermekük vallási és világnézeti 
meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessen. 
 

A fakultatív hit- és vallásoktatás szervezésének szempontjai: 
 

- Hit- és vallásoktatást egyházi jogi személy szervezhet az intézmény vezetőjével 
egyeztetve a szülők igénye szerint. 

- A szervezésekor be kell tartani a köznevelésről szóló törvény idevonatkozó 
rendelkezéseit. 

- A hitoktatás időpontja alkalmazkodjon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásának 
rendjéhez. 

- Nem az iskola feladata a hitoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató 
alkalmazása és ellenőrzése, a bizonyítványok kiadása, a foglalkozások 
ellenőrzése. 

 

 
 
Az iskola feladatai a fakultatív hit- és vallásoktatás szervezésének szempontjából: 
 

 Együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. 

 Biztosítja a rendelkezésére álló eszközeiből a szükséges tárgyi feltételt, a 
helyiségek rendeltetésszerű használatát, a helyiségek fűtését, áram-, vízellátását, a 
helyiségek berendezését (működési feltételek), takarítást. 

 Biztosítja továbbá a jelentkezés feltételeit. 

 Együttműködik az érdekelt egyházi jogi személy képviselőjével. Az egyeztetést 
az iskola vezetője, akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes végzi 
az egyházi jogi személy képviselőjének kezdeményezése után. 

 A 20/2012. (II.28.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése b. pontja alapján felméri, 
hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán kíván részt 
venni. 

 

5. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola rendszeres kapcsolatot 
tart fenn az iskolaorvossal, egészségügyi dolgozókkal, és segítségükkel megszervezi a 
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tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját a 
szervezeti és működési szabályzat 14.3 pontja szabályozza. 

 

6. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősei rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a gyermekjóléti szolgálattal. 
A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető, intézményvezető-helyettes a 
felelősek. 
 

 A gyermekjóléti szolgálattal történő kapcsolatrendszer formái és módja 
 

A gyermekjóléti szolgálattal az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse/i/ tartja 
a kapcsolatot. 
A kapcsolattartás előre meghatározottak szerint, illetve a probléma jelentkezésekor 
azonnal történik. 
 

A kapcsolattartás formái: 
 Esetjelző-lap: ha egy gyermekkel kapcsolatosan problémát észlelünk (nehezen 

nevelhető, szociálisan inadaptált, deviáns viselkedésű az iskolai házirendet 
sorozatosan súlyosan megsértő, igazolatlanul mulasztó), akkor küldünk a szolgálat 
felé. 
Ekkor visszajelzést kap az iskola, melyben tájékoztatást adnak a családgondozó 
személyéről, illetve az esetkezelés módjáról. 

 Telefonon keresztül történő kapcsolattartás az alapellátásban, védelemben és 
utógondozásban részesülő gyermek esetén. Célja a gyors információcsere. 

 Esetmegbeszélés: igény esetén történik, résztvevői a gyermekjóléti szolgálat 
szakemberei és az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei. 

 Esetkonferencia: szervezésekor az adott gyermekkel kapcsolatos problémák 
megbeszélése a cél, összehívása nem az iskola feladata, de javaslattal élhet. 
Résztvevői: gyermek, szülő, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 
gyermekjóléti szolgálat szakembere, pszichológus. 

 Családlátogatás: a probléma felmerülésekor azonnal, osztályfőnökkel, gyermekjóléti 
szolgálat munkatársával együtt, ha a probléma így kívánja. 
A tapasztalatok rögzítése környezettanulmányban, esettanulmányban történik. 
 

 
 
 

6. Az intézmény működési rendjét meghatározó 
dokumentumok 
 
6.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 
 
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal 
összhangban álló – alapdokumentumok határozzák meg: 
 

 A szakmai alapdokumentum 

 a szervezeti és működési szabályzat 
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 a pedagógiai program 

 a házirend 
 
Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az 
alábbi dokumentumok: 

- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 
- egyéb belső szabályzatok. 

 
6.1.1 A szakmai alapdokumentum 
Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény 
nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény szakmai 
alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 
 
6.1.2. A pedagógiai program 
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-
oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához 
az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai 
önállóságot.  
 
Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 
 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó 
nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében 
és a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelete 7. § (1) bekezdésében  
meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét,1 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított 
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 
biztosításának kötelezettségét. 

 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályait. 

 A mindennapos testnevelés megvalósításának módját. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és 
formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének 
követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, 
magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. 

 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatokat. 

 A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elveit. 

 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket. 

 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. 

 A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 
osztályfőnök feladatait. 

                                                           
1
  2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 
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 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
helyi rendjét. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelési programját 

 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 
gyakorlásának rendjét. 

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 
 
A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, a 
fenti témákkal kapcsolatban ott találhatók meg a részletes információk. 
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 
jóváhagyásával válik érvényessé. Ha a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a 
fenntartó egyetértése szükséges. 
Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezető irodájában, továbbá 
olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői fogadóóráikon tájékoztatással 
szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 
 
6.1.3.  Az éves munkaterv 
 
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos 
jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul 
vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges 
tevékenységek, munkafolyamatok egy tanévre beosztott cselekvési tervét a 
felelősök és a határidők megjelölésével.  
 
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek 
elfogadásakor be kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat 
véleményét.2  
A munkaterv egy – egy példánya a két tanári szobában kifüggesztve a tantestület 
rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján is el kell helyezni. 
 
 
 

7. Az intézmény működési rendje 
 

7.1 Az intézmény nyitva tartása 
 

7.1.1 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 
Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót. 
 

7.1.2 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától 22 óráig tart nyitva. A 
nyitvatartási időn belül a tanulók nevelésével-oktatásával, felügyeletével 
kapcsolatos feladatokat 6.30 órától 17.00 óráig látnak el a pedagógus és nevelő 
és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörű alkalmazottak. Az éves 
munkatervben meghatározott rendezvények 20.00 óráig tarthatnak. 

 

                                                           
2
  Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakat. 
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7.1.3  Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. 
 

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől 
való eltérésre a működtető képviselője ad engedélyt az igazgatóval történt 
egyeztetést követően. 
 
 
 

7.2  A működés rendje 
 
7.2.1 A reggeli ügyelet legkorábban 6.30 - kor kezdődik és 7.30 - ig tart pedagógiai 

asszisztens felügyelete mellett. Délután a foglalkozások befejezésétől 17.00 óráig 
a tanulók részére pedagógus, vagy nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 
munkakörű dolgozó ad biztosít az intézmény felügyeletet a tanulók részére szülői 
igény alapján. 

 
7.2.3 A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra: 45 perc. A szünetek idejét (minimum 5 – 

maximum 20 perc), valamint a tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg. 
 

7.2.4 A folyosókon és az udvaron 7 óra 30 perctől a tanítás kezdetéig, valamint az 
óraközi szünetekben, továbbá – a tízórai szünetben és ebédeltetés alatt - az 
ebédlőben tanári illetve pedagógiai asszisztensi ügyelet működik. Az ügyeletes 
nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a 
tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a 
balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az ügyeletes pedagógus feladatait 
munkaköri leírása tartalmazza. 

 

7.2.5 A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából. A tanuló a 
tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján az 
osztályfőnöke, távollétében az intézményvezető, vagy intézményvezető-helyettes 
engedélyével hagyhatja el az iskolát. 

 A fentiek vonatkoznak a napközis foglalkozásokról való távozásra is a 
foglalkozások ideje alatt. Itt a napközis csoportvezető engedélye szükséges. 

 

7.2.6 Azok a tanulók, akik nem vesznek igénybe napközis ellátást, de a délutáni 
elfoglaltságukra (szakkör, korrepetálás) várnak, a tanítási idő befejezése után 
kötelesek a porta előtti előtérben, vagy nyitva tartás idején a könyvtár 
olvasóhelyiségében tartózkodni a várakozás ideje alatt. 

 

7.2.7 Hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik tanítási időben 
munkanapokon 8 és 15.45 között. Az étkezési térítési díj befizetése külön 
meghatározottak szerint, melyről a szülőt előre tájékoztatja a térítési díj beszedője. 

 

 

7.2.8 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos 
ügyet intézők tartózkodhatnak illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától, vagy 
a működtetőtől engedélyt kaptak (pl. ellenőrzést-, különböző karbantartást, 
felújítást végzők,  helységbérlet esetén).   
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Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. (A 
portaszolgálatot ellátó dolgozó köteles feljegyezni a belépő nevét, a belépés célját, a 
belépés és a távozás idejét.) 

 A tanulók belépése a tanítás kezdete előtt a főbejáraton történik. 

 Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek beléptetését a portai 
szolgálat látja el. 

 A tanulókra várakozó szülők a tanítási idő végén az iskola főbejárata előtt 
kötelesek várni. 

 A mozgás- és érzékszervi fogyatékos tanuló gondviselője a beszoktatás ideje 
alatt bent tartózkodhat az intézményvezető engedélyével az intézményben. 

 
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2011. (VI.30.) 
Önkormányzati rendelet 51 §-ban foglaltak alapján a Közgyűlés tagjai, képviselői 
munkájukkal összefüggésben – az Önkormányzattól kapott megbízás alapján – 
képviselői igazolványuk felmutatásával az önkormányzati intézmények 
helyiségeibe – az intézmény vezetője vagy távolléte esetén az intézményvezető-
helyettessel történő előzetes egyeztetés után – beléphet. 

 

7.2.9 Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. 
Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak 
az épületben. 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, a nevelők, illetve a 
fenntartó tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente egy 
meghatározott napon 9 órától 12 óráig kell megszervezni. 
 
 

7.3 A létesítmények és helyiségek használati rendje 
 

7.3.1 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 energiafelhasználással való takarékosságért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói 
házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

 
7.3.2 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus, vagy nevelő- és 

oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörű dolgozó felügyeletével használhatják. Ez 
alól csak az iskola vezetője adhat felmentést. 

 Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás 
keretében tartózkodhat az iskolában. A továbbiakról a házirend rendelkezik. 

 
7.3.3 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket, helyiségeket zárni kell. 
 
7.3.3 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola székhelyéről elvinni 

csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
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7.3.4 Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási 

szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha 
ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit 
használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti 
időben és helyiségekben tartózkodhatnak. Kötelesek betartani az iskolai 
munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 

 
7.3.5 A szaktantermek, tornaterem, műfüves pálya, stb. használatának rendjét a 

házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása 
tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. 
Az iskolai könyvtár használati rendjét, a könyvtár működési szabályzata állapítja 
meg, mely jelen dokumentum 6. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

7.4 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  
 
Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell 
tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett 
iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az intézményvezető 

vagy helyettese közül legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.45 és 16.00 óra között, 
pénteken 7.45 és 15.00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben 
munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 
időtartamban látják el.  
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 16 órakor távozó vezető után a szervezett foglalkoztatást tartó pedagógus illetve 
ügyeletet ellátó pedagógiai asszisztens tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 
 

 
 

7. 5 A pedagógusok munkarendjének szabályozása 
 
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 
munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét 
első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb 
munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan 
számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak 
írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza 
legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 
A pedagógus teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) az 
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő 
fennmaradó részének felhasználásáról maga jogosult dönteni. A teljes munkaidő 55-
65%-ban tanórai és egyéb foglalkozások rendelhetők el.  
A kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítani kell az arányos és 
egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 



Debrecen i  József  A t t i la  Á l ta lános  Isko la  OM 031079    
4030 Debrecen Monostorpályi út 63.                                          
Telefon/fax: 52/449-030    

Email: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 

  

 

 33 

A pedagógusok napi munkaidejét – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 
programjainak szem előtt tartásával – az intézményvezető határozza meg. Az 
értekezleteket úgy kell megszervezni, a pedagógusok kötött munkaidején belül essen. 
A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi 
programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon határozza meg. 
 
 
 
 
7.5.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése 
 
7.5.1.1. A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem 
kötött részében 

a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 
b)  a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 
c) az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 
d) a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének 

segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, 
e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - 

tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 
f) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 
g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 
h) eseti helyettesítés, 
i) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 
j) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 
k) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 
l) osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 
m) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 
n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 
o) munkaközösség-vezetés, 
p) az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 
q) környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
r) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 
s) különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 
t) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben 

rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 
rendelhető el. 

 
7.5.1.2.  Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem 
tanórai foglalkozás, amely 

a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 
b) sportkör, tömegsport foglalkozás, 
c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 
d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 
e) napközi, 
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f) tanulószoba, 
g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 
h) pályaválasztást segítő foglalkozás, 
i) diákönkormányzati foglalkozás, 
j) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 
szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító 
egyéni, 

k) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti 
verseny, bajnokság, valamint 

l) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 
nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. 

 
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben 
tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A 
munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a 
pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok, 
amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie. 
 
 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak 
további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 
b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen 

volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok 
állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember 
vagy 

c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok 
miatt váratlanul lehetetlenné vált. 

 
A fentiekben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai 

és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat 
órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa 
felett eseti helyettesítés az előzőekben foglaltak alapján rendelhető el, egy 
pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra. 

  Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok 
alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-
nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja. 

 
 
7.5.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok 
meghatározása 
  
A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében 
az alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 
 

 a 7.5.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységekből az a,e,f,h,i,k,m,n,o,q,r 
pontokban leírt feladatok. 
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 a 7.5.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységekből az a-j. pontokban 
foglaltak. 

 
Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

 a 7.5.1.1. szakaszban meghatározott tevékenységek közül a b, c, d, g, j, l, p, s, 
t.  pontokban leírtak. 

 a 7.5.1.2. szakaszban meghatározott tevékenységek közül az l és m.   
pontokban leírtak. 

 
 
Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető 
feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve 
a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő 
meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel 
kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt. 
 
 
7.5.2 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
 
7.5.2.1 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 
intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes állapítja meg az intézmény 
órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az 
intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen 
figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti 
alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe 
vételére. 
 
7.5.2.2 A pedagógus köteles a beosztása szerinti időpontban a munkahelyén (illetve a 
tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A 
pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző 
nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.40 óráig köteles jelenteni az intézmény 
vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 
intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó 
hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az intézményvezető-helyetteshez eljuttatni, 
hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a 
tanmenet szerinti előrehaladást.  
 
7.5.2.3 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – 
lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust 
legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy 
köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. 
 
7.5.2.4 A pedagógusok számára – a kötött munkaidőn belüli feladatokra – a nevelő–
oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást 
vagy kijelölést az intézményvezető adja az intézményvezető-helyettes és a 
munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  
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7.5.2.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását 
rendszeresen osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű 
osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az 
eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

7.5.2.7 A pedagógus kötelessége az együttnevelés módszertani elemeinek 
elsajátítása és beépítése napi munkájába. 

 

 
 
 
 
7.5.3 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 
 
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézményvezető által 
elrendelt tanítási órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-
oktató munkával összefüggő további feladatokból áll. 
 
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok 
illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és 
időtartama az iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető 
feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával 
összefüggő egyéb feladatokat a pedagógus munkaköri leírása, az iskola éves 
munkatervében kitűzött feladatok tartalmazzák. Ennek figyelembe vételével a nem 
kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 
munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes 
írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 
 
Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a 
munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása 
vélhetően nem biztosítható.  
 

 
7.6 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  
 
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók közül a nevelő- és oktatómunkát 
közvetlenül segítő munkakörű dolgozók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 
intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. 
Munkaköri leírásukat is ő készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 
figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend 
összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának 
kiadására.  
A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával 
történhet (túlmunka, helyettesítés miatt). 
 
 

 
7.7 A munkaköri leírás-minták 
 



Debrecen i  József  A t t i la  Á l ta lános  Isko la  OM 031079    
4030 Debrecen Monostorpályi út 63.                                          
Telefon/fax: 52/449-030    

Email: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 

  

 

 37 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri 
leírása van, amelyet az alkalmazást követően kap meg, átvételét aláírásával igazolja. 
Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők munkaköri 
leírását külön készítjük el számuka azért, hogy pusztán feladatok ellátásának 
megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal 
módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását. A munkaköri leírásokat évente felül kell 
vizsgálni. 
 
Az alábbi munkaköri leírás-minták szerepelnek a 2. számú mellékletben. 
 

 Tanár, tanító munkaköri leírás-mintája 

 Könyvtáros-tanár 

 Fejlesztőpedagógus 

 Pszichológus/iskolapszichológus 

 Munkaközösség-vezető, osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógus 

 Ügyeletes pedagógus feladatai 

 Iskolatitkár 

 Pedagógiai asszisztens 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 Szabadidő-szervező 

 Rendszergazda 

 
 

8. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással 
kapcsolatos feladatok 

 

 

 
8.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 
 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 
hírének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és 
kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az 
ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a 
szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 
 

8.2. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 
 

 Első osztályosok fogadása, 

 október 6. 

 október 23.  

 Mikulás, Karácsony,  

 A diktatúrák (február 25.) és a Holokauszt (április 16.) áldozataira emlékezés, 

 Március 15. 

 Költészet napja, József Attila Nap,  
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 Anyák napja,  

 Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), 

 Ballagás, tanévzáró. 

 Az iskolai, városi, megyei szintű versenyek és kulturális-, sport-, családi és 
szórakoztató rendezvények. 

 Szaktárgyi versenyek alsó és felső tagozatban, a munkaközösségek éves terve 
szerint.  

 Farsang, Disco a diákönkormányzattal egyeztetve - évenként egyszer - 
egyszer. 

 Az iskola a tanév folyamán iskolarádiót működtethet, iskolaújságot jelentethet 
meg évente 2-5 alkalommal. 

 
8.3. A hagyományápolás külsőségei 
 
 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 
 lányok: sötét színű szoknya vagy nadrág, fehér blúzzal, sál az iskola 
emblémájával 
 fiuk: sötét színű nadrág fehér inggel, nyakkendő az iskola emblémájával 
 A 2013/2014. tanévben kerül bevezetésre első osztálytól kötelezően, majd felmenő 
rendszerben. Az alsó tagozat többi évfolyamán ajánlottan, a felső tagozat évfolyamain 
fakultatív jelleggel. 
Az iskola hagyományos sportfelszerelése 
 lányok: fehér póló, fehértalpú tornacipő, rövidnadrág 
 fiuk: fehér póló, fehértalpú tornacipő, rövidnadrág 

 
8.4 Iskolatörténeti emlékek gyűjtése  
 
Felelőse: írott és nyomtatott dokumentumok tekintetében a könyvtáros tanár, 
elektronikus dokumentumok tekintetében a rendszergazda. 
A gyűjteményt ennek függvényében kell az iskola könyvtárában, illetve az elektronikus 
dokumentum tárban elhelyezni. A gyűjtemény darabjai elhelyezhetők az intézmény 
közös helyiségeiben is, kiállítás jellegűen. 
 

 

8.5 Iskolaújság, iskolai internetes honlap (felelősök kiválasztásának módja, 
megjelentetés és üzemeltetés rendje). 
 
Az iskolaújságot tanulók készítik pedagógus irányítása mellett évente 2-5 alkalommal. 
Egy példányát el kell helyezni az iskola könyvtárában. 
Az internetes honlapon meg kell jeleníteni mindazt az információt, melyet jogszabály 
előír. Ezen kívül az iskola életével kapcsolatos minden információ, hír, aktualitás, 
tájékoztatás szerepelhet a nyilvánosság biztosítása érdekében. A frissítések 
elvégzéséért és az adatbiztonság megőrzéséért a rendszergazda tartozik felelősséggel. 

 

 

9. A tanulói jogviszony létesítése és megszűnése, 
tankötelezettség teljesítése 
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9.1 A tanulói jogviszony létesítése 
 

 A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvételről az 
intézményvezető dönt a 2012. évi CXC törvény 50. § (1) bekezdése alapján. 

 Felvételi vizsga nem szervezhető. 

 Az intézmény kötelező felvételt biztosít a fenntartó által meghatározott körzetből 
jelentkező gyermekek számára. A felvétel a körzetes tanulók esetében csak 
helyhiány miatt utasítható el. 

 A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

 A beiratkozáskor igazolni kell a szülő és a tanuló személyazonosságát és a 
lakcímet (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímet igazoló 
igazolvány). 

 Első osztályos tanulók beíratásakor szükséges még az óvoda által kiállított 
óvodai szakvélemény, vagy a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői bizottság 
szakvéleménye arról, hogy a gyermek iskolaérett, és megkezdheti az adott 
tanévben az általános iskola első osztályát. 

 Amennyiben átvételről van szó, szükséges az előző iskola által kiállított 
„Értesítés iskolaváltásról” c. nyomtatvány. 

 

 
 
9.2 A tanulói jogviszony megszűnése  
 

Megszűnik a tanulói jogviszonya a tanulónak az iskolával azon a napon, melyen: 
 

 Ha a szülő kérése alapján a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján. 

 A nyolcadik osztályt végzett bizonyítványának kiállítása napján. 

 A tankötelezettség megszűnése után, ha a szülő a tanuló egyetértésével 
írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásul vétele napján. 

 

9.3 A tankötelezettség teljesítésének formái  
 

    A tankötelezettség a köznevelési törvény alapján iskolába járással, vagy 
magántanulóként teljesíthető. Magántanulói jogviszony létrejöhet a szülő kérése  a 
2012. évi CXC törvény 45. § (5) bekezdése alapján. 
   A magántanulót megilleti minden olyan jog, mely a rendszeresen iskolába járó 
gyermeket megilleti. Használhatja az intézmény helyiségeit, és igénybe veheti az 
intézmény szolgáltatásait (étkezés, könyvtár). 
 

A magántanuló vizsgáztatásával kapcsolatos feladatok: 
A magántanulói jogviszony engedélyezésével egy időben a tanuló, szülő tájékoztatást 
kap írásban az egyes tantárgyak tananyagáról. Amennyiben erre a lehetőségek 
adottak, biztosítja az iskola a tanuló egyéni felkészítését az osztályozó vizsgára. 
Az értékelő és osztályozó vizsga időpontja 1 – 8. évfolyamokon adott tanév január és 
június hónapban kerül megszervezésre a tanév helyi rendje szerint.  
Az osztályozó vizsga időpontjáról legalább 30 nappal előbb értesíteni kell írásban a 
tanulót, szülőt.  
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A vizsgát a kijelölt vizsgabizottság előtt kell tennie a tanulónak. 
A tanuló vizsgaidőpontjának meghatározásakor törekedni kell arra, hogy a tanuló egy 
nap négy tantárgynál több tantárgyból ne vizsgázzon. 

 
9.4 A tanuló távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezések 
 
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 
távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. /Az 
igazolás módját a házirend tartalmazza./  
A szülő tanévenként  4 tanítási napról való távolmaradást igazolhat - egy alkalommal 
maximum 2 napot és félévente 2 napot. A tanuló számára előzetes szülői kérelem 
(írásbeli) alapján a távolmaradást tanévenként maximum öt napig az intézményvezető 
engedélyezhet. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 
előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásának mennyiségét és azok okait. 
A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az 
osztályfőnök pedig a tájékoztató füzetbe illetve az ellenőrzőbe bejegyzi. A mulasztott 
órák heti összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások 
hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel 
együtt jár el. A tíz óra igazolatlan mulasztást követően kezdeményezik a 
tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást, valamint megteszik 
a szükséges intézkedéseket már az első igazolatlan mulasztást követően. 
 

 

 

10. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó 
rendelkezések 
 

 
Az étkezés térítési díját 24 órán belül kell befizetni a működtető által előírt módon. 
Az étkezési térítési díjakat a működtető által megbízott személy/ek/ szedi/k/ be az e 
célra meghatározott napokon. 
A befizetési napokat félévenként az intézményvezető és a térítési díjat beszedő 
dolgozó közösen állapítják meg, figyelembe véve a működtető utasításait. 
A térítési díjak befizetésének rendjét a működtető állapítja meg. 
A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a 
többletbefizetés visszatérítéséről a térítési díjat beszedő dolgozó intézkedik.  
A tanuló hiányzása esetén a szülő, gondviselő reggel nyolc óráig történő lemondását - 
telefonon, írásban vagy személyesen – másnaptól, a kilenc óra után történő 
lemondást a lemondást követő második naptól lehet figyelembe venni. 
A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket a hatályos 
jogszabályok, rendeletek állapítják meg. 
 
 
 

11. Foglalkozások, tevékenységek rendje és formái 
 

11.1  A tantárgyfelosztás és az órarend 
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A tantárgyfelosztást minden év április 30-ig tervezetben készíti el az intézményvezető. 
A végleges tantárgyfelosztás augusztus 15-ig készül el, melyet augusztus 15 – ig meg 
kell küldeni a fenntartónak jóváhagyás céljából.  
A tantárgyfelosztás alapozza meg az órarend elkészítését. A tantárgyfelosztáshoz a 
munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök nyújtanak adatokat. Az adatok 
összegyűjtését az intézményvezető-helyettes koordinálja. A tantárgyfelosztás év 
közben megváltoztatható, ha a személyi változások vagy az oktatás körülményei azt 
szükségessé teszik. A második félévre új tantárgyfelosztás készülhet a belépő új 
tárgyak illetve a változó óraszámok miatt. 
A tantárgyfelosztás az érvényes tantervek, a pedagógiai program és a pedagógusok 
kötelező óraszámai alapján készül.  
 
Elkészítésénél - lehetőség szerint - az alábbiakat kell figyelembe venni:  
 

- kötelező óraszámok, órakedvezményekre tekintettel teljes foglalkoztatás 
- szakos ellátottság 
- az osztályfőnök saját osztályában lehetőleg minden általa tanítható tárgyat 

oktasson 
- felmenő rendszerű folyamatosság 
- arányos terhelés 

 
A tantárgyfelosztást a vezetők állítják össze, és a nevelőtestület véleményezi a 
fenntartóhoz benyújtást megelőzően. 
 
Az órarendet ezzel szóban vagy írásban megbízott pedagógusok (alsó, felső tagozat) 
készítik el.  
 
Elkészítésénél - lehetőség szerint - az alábbiakat kell figyelembe venni:  
 

- a tanulócsoportok egyenletes napi és heti terhelése 
- tantárgyi speciális követelmények 
- csoportbontási lehetőségek kiaknázása   
- szaktantermek optimális kihasználása 
- tornaterem, műfüves pálya optimális kihasználtsága 
- a tankönyvek tömege 

 
A tanulók május 20-ig adhatják le jelentkezésüket a következő tanévi nem kötelező 
foglalkozásokra, melyeket az intézmény pedagógiai programja tartalmaz. Ha a tanulót 
kérelmére felvették a nem kötelező foglalkozásra, akkor azon a tanuló köteles részt 
venni. A nem kötelező foglalkozást az értékelés, minősítés, mulasztás és a magasabb 
évfolyamra lépés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás 
lenne. A tanuló – kiskorú tanuló esetén gondviselője – a tanév során egy alkalommal 
az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 
Május 20-ig nyújtandó be a sportegyesületi igazolás, mely megalapozza a 
mindennapos testnevelés heti 2 órája alóli mentességet. 
Az egyéb foglalkozások megszervezését (a foglalkozás megnevezését, heti 
óraszámát, a vezetője nevét, működésének időtartamát) a tantárgyfelosztásban 
rögzíteni kell. 
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Az iskola biztosítja tanulói részére a délután 16 óráig történő foglalkoztatást. A szülő 
kérése alapján a tanulót az intézményvezetője felső tagozatban felmentheti ezen 
kötelezettsége alól. Az alsó tagozatban a felmentés megtagadható a tanítási órák 
délelőtti és délutáni egyenletes elosztása miatt. A felmentéshez a szülőnek írásbeli 
kérelmet kell benyújtania.  
 

 
 
11.2 Az osztályozó, javítóvizsga, különbözeti vizsga rendje 
 

A félévi és év végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 
tennie, ha 
 
- az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 
- az intézményvezető engedélyezte, hogy a tanulmányi követelménynek az előírtnál 
rövidebb idő alatt tegyen eleget 
- a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján 
osztályozóvizsgát tehet 
- ha hiányzása meghaladja a tantárgyankénti megengedett maximumot, de a 
nevelőtestület osztályozóvizsgára engedi 
- átvételnél az igazgató előírja 
- a tanuló kérelmére független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát 
- utólag szeretné felvenni a nem kötelező tárgyat 

 

Az osztályozó vizsgát az első félév lezárása előtt, illetve a tanév végén a tanévzárót 
megelőzően kell megszervezni. 
 
Javítóvizsgát tehet a tanuló abban az esetben, ha az elégtelenre értékelt tantárgyak 
száma maximum három. Ha a tanuló háromnál több tárgyból elégtelen osztályzatot 
kapott, évismétlésre kötelezhető. 
 

Különbözeti vizsga letételére kötelezheti a tanulót az iskola intézményvezető 
 

- más intézményből, különösen külföldről való átvételkor 
- más idegen nyelvi csoportba soroláskor 
- eltérő haladási ütemű differenciált képességcsoportba való átiratkozáskor  

    

 
11.3 Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 
 

11.3.1 Szervezeti formák 
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb 
tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek: 

 

 felső tagozatos napközi, 

 alsó tagozatos iskolaotthon, 

 tanulószoba, 

 szakkörök, önképző és érdeklődési körök 
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 énekkar, 

 tömegsport foglalkozások, 

 iskolai sportköri, tömegsport foglalkozások 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások 

 diákönkormányzati foglalkozások 

 pályaválasztást segítő foglalkozások 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkozások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

 tanulmányi, sport és kulturális versenyek, rendezvények 

 könyvtári órák 

 hitoktatás 

 iskolai táborok, kirándulások 

 diákszínpad 
 

 

11.3.2 A felsős napközi otthon, tanulószoba és az iskolaotthon működésére vonatkozó 
általános szabályok 
 

- A felsős napközi otthonba történő felvétel a szülő írásbeli kérésére történik a 
szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján. 

- Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. Az 
iskolaotthonos alsó tagozatos gyermekek és a felsős napközi otthonba felvett tanulók 
napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek.  

- A felsős napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet, 
menzát biztosít.  

- A napközi otthon működésének rendjét a szervezeti és működési szabályzat előírásai 
alapján szervezzük és azt a házirendben rögzítjük. A napközis tanulókra az iskolai 
tanulói házirend vonatkozik. 

- A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli 
kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői 
kérés hiányában – az eltávozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-
helyettes adhat engedélyt. 

- A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére a maximális 
férőhely függvényében biztosított a napközi otthonban illetve a tanulószobába való 
felvétel. 

- A napközi otthonba lehetőség szerint minden jelentkezőt fel kell venni. Amennyiben 
a létszám meghaladja a törvényben előírt maximum létszámot, a felvételi kérelmek 
elbírálásakor előnyt élveznek azok a tanulók, akik: 

o napközbeni otthoni felügyelete nem biztosított 
o mindkét szülője dolgozik 
o hátrányos helyzetűek vagy veszélyeztetettek 
o nehéz szociális körülmények között élnek 
o szülője alacsony iskolai végzettsége miatt nem tud segíteni az otthoni 

tanulásban 
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- A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szülő május 20-ig kérheti. 
Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt tanév elején, illetőleg közben 
igényelje. Az igénylés és lemondás  írásban történhet. 

- A tanulószobai felvételre a tanuló gondviselője minden tanévben május 20 – ig adja 
be írásban kérelmét a felvételre. Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba évközi 
igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű /elégséges átlagteljesítményű/ 
tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt 
gyermekvédelmi szempontok indokolják. A szülő /gondviselő/ a gyermeke 
tanulószobai felvételét évközben is kérheti. 

- A tanulószoba szervezése elsősorban a 7-8. évfolyamon történhet a szülői 
igényeknek megfelelően. A tanulószoba a szorgalmi időszak alatt működik tanítási 
napokon 13.00-tól 16 óráig az erre a célra kijelölt tanteremben. 

- A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló 
tanulási módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában. Külön 
gondot kell fordítani a hiányos felkészültségű tanulókra. 

- Az első évfolyamra jelentkezők a beiratkozással nyilatkoznak az iskolaotthon 
igénybevételéről. Az iskola pedagógiai programja alapján az intézménybe történő 
jelentkezéssel egyúttal az iskolaotthonba is jelentkezik a tanuló. 

- Az iskolaotthon a nappali időszak alatt működik és a szülők kérését figyelembe 
véve szerveződik. Szervezése 1-4 évfolyamon történik 

- Az első tanítási óra kezdetétől 16 óráig tart, 16-17 óráig ügyelet biztosít az 
intézmény 

- Az őszi, téli és tavaszi szünidőben a szülői igényeknek megfelelően ügyeletet kell 
biztosítani. Nyári tábor az iskolában is szervezhető. 

- A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 16 óráig tart. A 
szülők kérésére ezt követően 17 óráig tartó összevont ügyeletet kell szervezni. 

- A napközi rendje a házirendben található. 
 
 

 

11.3.3 A többi egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásra vonatkozó általános szabályok 

 Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, 
szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán 
kívüli egyéb foglalkozásokat szervez, vagy közreműködik a szervezésben. A 
foglalkozások helyét és időtartamát az órarend rögzíti minden tanévben. A 
foglalkozásokról naplót kell vezetni.  Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 
megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét) 
minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. 

 Az egyéb foglalkozásokra a tanulók jelentkezése – a felzárkóztató foglalkozások és 
a fejlesztő foglalkozások kivételével - önkéntes, de a jelentkezést követően az adott 
tanévben kötelező. A jelentkezés egy tanévre szól. 

 A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 
eredményük alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, a részvétel a szülő írásbeli 
nyilatkozatát követően kötelező. 
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 A fejlesztő foglalkozásra a fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési tervet készít, mely 
alapján egyénileg vagy kiscsoportban dolgozik a tanulókkal. Egyéni és kiscsoportos 
foglalkozást az iskola pszichológusa is tart. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatást gyógypedagógus, konduktor 
bevonásával kell végezni, melyhez segítséget a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján az utazó gyógypedagógusi rendszer nyújt. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokon való aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és 
szaktárgyi osztályzatában. 

 Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően, a pedagógiai program alapján, az 
iskolai összes óratömeg lehetőségeinek figyelembe vételével indít az intézmény. A 
szakkörök térítésmentesek. 

 Az énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működhet. Az 
énekkarba való belépés a kórusvezető javaslatára történik. A kilépés 
engedélyezését a szülő indoklással, írásban kérheti az intézményvezetőtől. 

 Az osztályfőnökök évente egy alkalommal, a munkatervben meghatározott 
időszakban kirándulást szervezhetnek. A kirándulás szervezhető több osztály, 
évfolyam bevonásával. A kirándulás tervezett helyszínét, pontos idejét az 
osztályfőnöki munkaközösség a munkatervében rögzíti. Egy napnál hosszabb 
kirándulás csak az intézményvezető engedélyével szervezhető. 

 Az intézmény a tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 
kulturális versenyeket szervez, ilyenekre tanulóit benevezi. A versenyek 
megszervezéséért, a tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek illetve a 
szaktanárok felelősek. 

 Az intézményben a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 
szervezhetnek. A részvétel a tanulók számára önkéntes.  
A fakultatív foglalkozásokhoz az intézmény tanítási rendjéhez igazodva, tanítási 
időn kívül biztosít helyiséget. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyházak által 
kijelölt hitoktatók végzik. 
A kötelezően választandó erkölcstan/hit- és erkölcstan órák a tanulók órarendjébe 
kerülnek beépítésre. 

 A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 
működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési 
szabályzat tartalmazza. 

 Az iskolai sportkör: 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 egyéb foglalkozások vezetőjét az intézményvezető bízza meg. A megbízást 
ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek az egyéb foglalkozások 
működéséért. Éves munkaprogramot dolgoznak ki, melyet a munkaközösség 
vezető véleménye mellett az intézményvezető hagy jóvá. A csoportok szerepléseit, 
külső fellépéseit is az intézményvezető engedélyezi. 

 A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév 
helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés 
feladatait és felelőseit. 

 A megyei, területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az 
intézményvezető mentesíti órákon való részvétel alól. 
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 Az intézményvezető a diákönkormányzat vezetőjével gondoskodik arról, hogy az 
országos, a megyei, a helyi vagy házi versenyeken győztes illetőleg helyezést elért 
tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. 

 A tanulók iskolán kívüli szervezet, egyesület, intézmény munkájában rendszeresen 
részt vehetnek. A részvételt az osztályfőnöknek be kell jelenteni. 

 

 

11.3.4 A nem kötelező órákra, egyéb foglalkozásokra történő jelentkezés módja, 
formája 

 

 A szabadon választható tanórai foglalkozások választásánál a tanuló, illetve szülő 1 
– 4. évfolyamon maximum két tantárgyat választhat, 5 – 8. évfolyamokon maximum 
három tantárgyat. 

 A szabadon választható tárgyak oktatásának feltétele - az emelt óraszámú 
matematika oktatás kivételével -, hogy 1 – 4. évfolyamon 13 fő, 5 – 8. évfolyamokon 
pedig 14 fő válassza az adott tantárgyat. 

 Az emelt szintű matematikát osztályszinten van lehetőség oktatni. 

 Az iskola minden év május 20– ig felméri, hogy hány tanuló, milyen szabadon 
választható tanítási órán kíván részt venni a pedagógiai programban kínált 
lehetőségeken belül. Ezt a tanuló gondviselőjének írásban kell bejelentenie.  

 Az iskola intézményvezetője minden év április 15–ig a fenntartó jóváhagyását 
követően teszi közzé a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók, 
szülők választhatnak. A tájékoztatónak tartalmaznia kell: a tantárgyat – 
előreláthatóan – oktató pedagógus nevét.  

 A jelentkezés minden év május 20-ig történik. Ha a tanuló a következő tanévben 
nem kíván részt venni a szabadon választható tanítási órán, akkor ezt a tényt a 
szülőnek írásban kell bejelentenie ugyancsak minden év május 20–ig.  
Ha a tanuló, illetve gondviselője iskolaváltás miatt nem tud élni választási jogával, a 

felvételi kérelme elbírálásakor egyezteti elképzeléseit az intézményvezetővel. 

 Ha a tanulót – kérelmére felvette az igazgató a szabadon választott tanítási órára, a 
tanítási év végéig köteles azon részt venni. A szabadon választott tanórai 
foglalkozást az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 
tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. Erről a tényről – a 
jelentkezés előtt – a tanulót és gondviselőjét írásban tájékoztatni kell. 

 A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szabadon választott tanítási 
órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

 

11.3.5  A mindennapos testnevelés szervezése 
 

Az intézmény a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti testnevelés 
órákon, a szabadon választható sportfoglalkozásokon és tömegsport alkalmakon, 
valamint iskolaotthonban és napközi otthonban sport-játék foglalkozásokon biztosítja. 

A mindennapos testnevelés törvényes megszervezése érdekében a versenyszerűen 
sportolók május 30-ig benyújtják egyesületi igazolásukat, amely mentesíti őket hetente 
2 foglalkozás látogatása alól. 

A sportfoglalkozásokat az iskolában működő iskolai sportkör és a tömegsport órák 
keretében kell megszervezni. A tömegsport órákon az iskola valamennyi tanulója 
jogosult részt venni.  
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A sport foglalkozások időtartamát a tantárgyfelosztás rögzíti. Az intézmény biztosítja, 
hogy a műfüves focipálya, a játszóudvar és a tornaterem a kijelölt időpontokban, 
testnevelő tanár felügyelete mellett nyitva áll a tanulók számára a 
sportfoglalkozásokhoz való részvétel érdekében. 
 
Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,3 
amelyből minden órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.  
 

Az öt testnevelés órát a kerettanterv felmenő rendszerű bevezetése előtt diákjaink 
számára az alábbi rendben biztosítjuk: 

 Tantervi testnevelés órák 

 1-8. évfolyamon heti 1 sport óra 

 1-4. évfolyamokon heti 1 mozgásfejlesztő óra 

 5-8. évfolyamokon heti 0,5 óra tartásjavító óra 

 5-8. évfolyamokon heti 1 óraszabadidő sport 

 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 
szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 
tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával 

 a programot egyéb mozgáslehetőségek egészítik ki. 

 
Tanulóink számára a könnyített- és gyógytestnevelés oktatását, Debrecen 
közigazgatási területén lévő más intézmény látja el a fenntartó kijelölése alapján. 

Az iskola és a sportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör 
munkaterve, amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt 
beszerez. A feladatok megoldásához figyelembe veszi az iskolai sportkör 
munkatervét, biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges 
feltételeket. A sportkör vezető tanára a tanév végén beszámol a sportkör 
tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amely részét képezi az éves 
munkáról szóló beszámolónak. Egyebekben a sportkör vezetőjével napi operatív 
kapcsolatot tart az intézmény vezetője.  

                                                           
3
A 2012/2013-as tanévben az első és ötödik évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezetjük be. 
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12. Az iskolai könyvtár működési rendje 
 

Az intézményben a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének 
elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik. Feladata a tanításhoz, tanuláshoz 
szükséges dokumentumok gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e 
dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások tartása. 
 
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket, 
kötelező és ajánlott olvasmányokat szerez be, melyeket a rászoruló tanulóknak külön 
szabályzat alapján egy –egy tanévre kikölcsönöz. 
 
A könyvtáros-tanár felelős a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért, munkaköri 
leírása szerint. Munkaköri leírását a 2. számú melléklet tartalmazza. A könyvtár 
működését a könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, mely jelen 
szabályzat 6. számú melléklete. A gyűjtemény gyarapítása a könyvtár szervezeti és 
működési szabályzata mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők 
és a szakmai munkaközösségek javaslatainak figyelembe vételével történik. A 
könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei: Gyűjtőköri szabályzat, 
Könyvtárhasználati szabályzat, A katalógus szerkesztési szabályzata és a  
Tankönyvtári szabályzat.  
 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe az intézmény minden 
tanulója, dolgozói. 
 

Szolgáltatások: 
 

- tájékoztatás a könyvtár dokumentumairól 
- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartása 
- könyvtári dokumentumok helyben használatának biztosítása 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése 
- számítógépes informatikai szolgáltatás 

 

A beiratkozás egyénileg történik. A közölt adatokban történt változásokat 
haladéktalanul a könyvtáros-tanár tudomására kell hozni. A tanuló iskolából történő 
eltávozási szándékát az iskolatitkár köteles jelezni a könyvtáros-tanárnak. A nyugdíjba 
vonuló vagy a más okból távozó dolgozók könyvtári tartozásukat kötelesek rendezni. 
A könyvtár az ajtóra kifüggesztett rend szerint tart nyitva. A nyitvatartási idő egyben 
kölcsönzési időt is jelent.  
A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros-tanár közreműködésével 
tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az 
igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben 
tervezniük, majd a könyvtárossal egyeztetniük kell. 
 
A könyvtár dokumentumait - a tartós tankönyvek és a tanulók által használt 
segédkönyvek kivételével - 2 hét időtartamra lehet kikölcsönözni.  
A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható. Nem kölcsönözhetők 
kézikönyvek, lexikonok, számítógépes szoftverek, értékes, egyedi dokumentumok, 
folyóiratok. Tanév végén minden könyvet vissza kell szolgáltatni a könyvtárba.  
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A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot tankönyvek esetében előre kell 
jelezni, így a kölcsönzési időtartam a szünidő egészére kiterjed. Ezeket a 
tankönyveket a következő tanév első hetében kell visszahozni. 
 
A könyvtárhasználó a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan vagy szándékos 
károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem 
hozza vissza, a jogszabályokban és a könyvtár- használati szabályzatban 
meghatározott módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. 
 
A beiratkozás módja, a szolgáltatások igénybevételének feltételei, a könyvtárhasználat 
részletes szabályai a könyvtár szervezeti és működési szabályzatában, a 
könyvtárhasználati szabályzatban, gyűjtőköri- és a katalógusszerkesztési 
szabályzatokban találhatók meg. 
 

 

13.  A dohányzással kapcsolatos előírások 
 
Az intézményben és az iskolán kívül tartott szervezett rendezvényeken a tanulók 
számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos. 
 
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, sport pályáját, a főbejárat előtti 5 méter 
sugarú területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az 
intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül 
tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros 
élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai 
rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot 
teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) 
hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet 
igazolatlannak tekintjük. 
 
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a 
dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló4 törvény 4.§ (8) szakaszában 
meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy 
az intézmény gyermek és ifjúságvédelmi felelőse. 
 
 

14. A tanulókkal kapcsolatos egyéb eljárások 
 

14.1  Intézményi védő-óvó előírások 
 

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

                                                           
4
  Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézményi munkavédelmi 
szabályzatot, a tűzvédelmi utasítást és a bombariadó-tervet.  
Az alkalmazottak számára minden évben tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatást kell 
tartani. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt 
a dolgozók aláírásukkal igazolják. 
Minden tantárgy keretében – különösképp a technika, informatika, testnevelés, kémia, 
fizika, biológia, természetismeret - oktatni kell a biztonság és testi épség megóvásával 
kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. A nevelők a tanórai 
és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk alatt kötelesek a rájuk 
bízott gyermekek, tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 
megtartani, a balesetvédelmi szabályokat a tanulókkal betartatni. 
Az osztályfőnöki órákon év elején az osztályfőnököknek ismertetniük kell a tanulókkal 
az egészségük, testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai 
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 
magatartásformákat. Az életkornak megfelelően tűz-, baleset- és munkavédelmi 
tájékoztatón a veszélyforrások kiküszöbölésére kell felhívni a figyelmet, különös 
tekintettel 

- az intézmény környékének közlekedési rendjére 
- a házirend balesetvédelmi előírásaira 
- rendkívüli eseménykor szükséges teendőkre, a menekülés rendjére 
- a baleset-megelőzési kötelezettségre 

Külön tájékoztatót kell tartani a gyermekek számára, ha a megszokottól eltérő 
körülmények között végeznek tevékenységet (pl. kirándulás, csoportos utazás 
tömegközlekedési eszközön, munkavégzés), vagy a nyári szünet előtt az 
idénybalesetek megelőzése érdekében. 
A tanulók számára tartott balesetvédelmi foglalkozás idejét és témáját az 
osztálynaplóba be kell vezetni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie 
arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. Balesetvédelmi, 
munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tárgyak szaktanárainak, 
melyek tanulása során fennáll a technikai jellegű balesetveszély lehetősége (pl. fizika, 
kémia, biológia, természetismeret, informatika, technika, testnevelés). Az oktatás 
megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az intézmény számítógépeit, 
elektromos gépeit, kézi szerszámait a tanulók csak pedagógus felügyeletével 
használhatják. 
Az intézményvezető a biztonságos munkavégzés feltételeit munkavédelmi szemle 
keretében rendszeresen ellenőrzi. 
 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű 
eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének 
megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által 
kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet 
nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül 
használhatók. 

 

14.1.2 Az intézményi dolgozók feladatai a tanulóbalesetek esetén 
 

A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés 
vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 
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- a sérült tanuló elsősegélyben részesítése (csak annyit tegyen, amennyihez biztosan 
ért) 
- ha szükséges, orvos hívása 
- a veszélyforrás megszüntetése 
- az intézmény vezetőjének értesítése 
- a szülő, gondviselő értesítése 
- a baleseti jegyzőkönyv elkészítése a munkavédelmi képviselővel 
 
E feladatok ellátásában a baleset helyszínén jelen lévő többi intézményi dolgozó is 
köteles részt venni. 
 
Az intézményben történt minden balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell 
vizsgálnia. Tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna elkerülhető 
a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a hasonló 
balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végrehajtani. 
 

14.1.3 Intézményi feladatok tanulóbaleset esetén 
 
A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon, internetes felületen nyilván kell tartani. 
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 
vizsgálni (igény esetén az iskolaszék és a diákönkormányzat részvételével), a 
balesetről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy 
példányát át kell adni a szülőnek, egy példányát az intézmény őrzi meg. 
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. 
 
 

14.1.4 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 
nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét 
akadályozza, a dolgozók és tanulók biztonságát és egészségét, valamint az épületeket, 
felszerelési tárgyakat veszélyezteti. 
 
 Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

- a természeti katasztrófa 
- tűz 
- robbantással való fenyegetés 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az épületeket vagy 
a benn tartózkodók biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 
tudomására, vagy arra utaló jelet tapasztal, azt azonnal jelenti az intézményvezetőnek, 
akadályoztatása esetén a helyettesének.  
A vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell, valamint 
haladéktalanul meg kell kezdeni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A riasztás módja 
a régi épületben az iskolai csengő szaggatott megszólaltatása, az új épületben a 
riasztó rendszer működésbe hozatala és szóbeli közlés. A gyülekezés helye a tűzriadó 
terv helyszínei, sportpálya, közterület. 
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A tanulócsoportok fegyelmezett kivezetéséért valamint a kijelölt területen való 
gyülekezéséért, a várakozás alatti felügyeletéért a tanórát vagy más foglalkozást tartó 
pedagógusok a felelősek. 
A rendkívüli eseményről értesíteni kell 
- a fenntartót 
- tűz esetén a tűzoltóságot 
- robbantással való fenyegetés esetén a rendőrséget 
- személyi sérülés esetén a mentőket 
- az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szerveket 
A bombariadó miatt kiesett tanítási időt pótolni kell. 
Az épületek kiürítését a tűz- és bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 
évente egy alkalommal gyakorolni kell. 
 

14.1.5Tanuló intézményből való eltűnése esetén szükséges teendők 
 
Az intézményben dolgozó - gyermekek felügyeletét, oktatását-nevelését ellátó - 
felnőttek kötelesek meggyőződni a gyermekcsoportok átvételekor illetve átadásakor, 
hogy a tényleges létszámok megegyeznek-e a várt létszámmal.  
Amennyiben a dolgozó szolgálati ideje alatt bármikor a tényleges létszám és a várt 
létszám eltérést mutat, haladéktalanul tisztázni kell az eltérés okát.  
Ha az eltérés oka nem ismert, a dolgozó erről köteles haladéktalanul értesíteni 
közvetlen munkahelyi vezetőjét, annak távolléte esetén a helyettesítésével megbízott 
vezetőt. 
A lehetőségekhez mérten azonnal tájékozódjon a gyermek felügyeletével megbízott 
dolgozó az eltűnés körülményeiről.  
Ha az eltűnés ténye bebizonyosodik, azonnal értesítse erről közvetlen munkahelyi 
vezetőjét, vagy a helyettesítő vezetőt.  
 
Az értesített közvetlen felettes, vezető köteles:  
- haladéktalanul vizsgálatot indítani az eltűnés körülményeinek felderítésére 
- tájékoztatni az eltűnt gyermek szüleit (gondozóit) 
- felkutatásra irányuló kéréssel megkeresni a rendőri szerveket 
 
A sürgős intézkedések megtételét követően az intézkedő vezető szóban vagy 
feljegyzésben tájékoztatja a felderített tényekről és a tett intézkedésekről az intézmény 
vezetőjét 
Az intézmény vezetője köteles folyamatos kapcsolatot tartani az eltűnt gyermek 
szüleivel, gondviselőivel és a rendőri szervekkel.  
Az eltűnésről, a megtett intézkedésekről az intézmény vezetője, vagy a 
helyettesítésével megbízott személy haladéktalanul köteles írásban értesíteni a 
Debreceni Tankerületi Központ vezetőjét.  
Az intézmény vezetője vizsgálatot indíthat az eltűnés kapcsán felmerülő esetleges 
felelősség megállapítására.  
Az eltűnés körülményeinek feltárására illetve a felelősség kérdésének megállapítására 
indított vizsgálat lezárását követően az intézmény vezetője tájékoztatja az eltűnt 
gyermek szüleit (gondozóit), valamint a Debreceni Tankerületi Központ vezetőjét 
vizsgálat eredményéről. 
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14.1 Gyermek- és ifjúságvédelem 
 

Az intézményben a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, 
megszüntetése, hátrányos helyzetének csökkentése érdekében gyermek- és 
ifjúságvédelmi tevékenység folyik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök 
intézményen belül kapcsolatot tartanak a tanulókkal, családokkal, pedagógusokkal, 
intézményen kívül a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó 
intézményekkel, hatóságokkal.   

 

 Kiemelt feladatok:  
 

- pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzései alapján a veszélyeztető okok 
feltárása 

- gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 
szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén gyermekjóléti szolgálat 
értesítése 

- a gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén eljárás kezdeményezése a lakó-, 
illetve tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás 
formájában történő nyújtása érdekében 

- az intézmény nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
feladatai keretében egészségnevelési, ennek részeként alkohol-, dohányzás-, 
kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának 
figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtétele, tájékoztatás 
nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére 

- a rendszeres iskolába járás biztosítása, az igazolatlan mulasztások elkerülése 
érdekében kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhatósággal, 
jegyzővel 

- az osztályfőnökök, csoportvezetők bevonásával a gyermekek, tanulók szociális 
ügyeinek intézése 

- a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, 
nevelési tanácsadó, drogambulancia, stb.) adatainak, elérhetőségének 
nyilvánossá tétele a tanulók és a szülők körében 

 

14.2 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 
 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. 
(IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 
 
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola 
tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 
25.§ (5) bek. alapján). Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény 
igazgatója, a közvetlen segítő munkát az osztályfőnökök végzik. 
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Az  iskola orvosi szobát és öltöző helyiséget biztosít az egészségügyi szolgálat  - 
iskolaorvos és védőnő – részére a szűrések és oltások lebonyolítása idejére az előírt 
felszerelési tárgyakkal. 
A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken 
végezhetik: 

- fogászati ellenőrzés 
- tüdőszűrés a 8. osztályosok részére évente egy alkalommal 
- szemészeti vizsgálat, hallásvizsgálat évente egy alkalommal (helyben) 
- a tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal 
- pályaválasztás, továbbtanulás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát 
- higiéniai szűrővizsgálatot 

A szűrővizsgálatok idejére az intézmény felügyeletet biztosít. 
Az iskolaorvos gondoskodik a tanulók egészségügyi törzslapjának vezetéséről, a 
védőnő segítségével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi 
vizsgálatokon részt vegyenek. A vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket ezt 
követően a háziorvoshoz vagy szakorvoshoz irányítja kezelésre.  
Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelőkkel, 
tapasztalatairól konzultál, felhívja a figyelmet a tanulóknál tapasztalt 
rendellenességekre. 
 
14.3.1 A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló 
eljárásrend 
 
A tanulók egészségügyi problémáiról minden, a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó 
dolgozó köteles tájékozódni /pl.: gyógyszerallergia, krónikus megbetegedés/ 
A dolgozó köteles tájékoztatni a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos egészségügyi 
észrevételeiről  
- a védőnőt, rajta keresztül az iskolaorvost 
 - a gyermeket tőle átvevő felnőttet 
A szülő köteles tájékoztatni a pedagógust minden olyan elváltozásról, egészségügyi 
problémáról, mely a gyermek otthoni tartózkodása alatt felmerült.  
A tanuló betegsége esetén az intézmény értesíti a szülőt. 
Fertőző betegség vagy járvány esetén az orvos intézkedése szerint az igazgató 
köteles teljes vagy részleges óvintézkedéseket /kimenő eltiltás, elkülönítés, 
fertőtlenítés/ életbe léptetni.  
A hatáskörét meghaladó esetben a fenntartóhoz kell fordulni.  
 
 

14.4  A tanulók mulasztásának igazolása 
 

14.4.1 A tanulói hiányzás igazolása 
 
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. 
Szabályzatunkban a házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések 
egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 
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A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 
távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 
osztályfőnök a jogszabályban előírt ideig köteles megőrizni.  
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak 
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 
c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni, 
d) a szülő igazolása alapján legfeljebb négy napot egy tanévben (házirend 
szabályozza) 

 
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. 
baleset, rendkívüli időjárás stb.). 

 
A késések időtartama összeadandó. 
 
A mulasztó tanuló az iskolába jövetel első napján, de legkésőbb három munkanapon 
belül köteles az igazolást bemutatni. 
A mulasztott órák igazolatlanok, ha az igazolást a határidő elmulasztásával adja át a 
tanuló az osztályfőnöknek. 
Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos alábbi teendők ellátása az osztályfőnök 
feladata, és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata. 
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) 
bekezdésének előírásai szerint történik. 
 

14.5 A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 

14.5.1 Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően 
végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 
hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola 
dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

 
14.5.2 Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat 

 kimagasló sportteljesítményt és el 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez 
 
14.5.3 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát a példamutatóan 

egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és 
jutalomban lehet részesíteni. 

 
14.5.4  A jutalmazás formái 

a/. Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári 

 napközis-vezetői 

 osztályfőnöki 

 igazgatói 
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 nevelőtestületi 
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 
dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanévvégén könyvvel és 
oklevéllel jutalmazhatók. 
A jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának 
meghallgatása után - az osztályfőnök előterjesztésére az igazgató dönt. 

b/. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, 
jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 
c/. Csoportos jutalmazási formák 
Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás /színház vagy kiállítás 
látogatásához/. 

 
14.6  Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
 

14.6.1 A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozottság elve érvényesül, 
amelytől indokolt esetben - a vétség súlyára tekintettel - el lehet térni. 

14.6.2 A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: 

 szóban, vagy írásban 

 szaktanári, ügyeletes tanári 

 osztályfőnöki, napközis csoportvezetői írásbeli figyelmeztetés, intő illetőleg 
megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, intő, rovó 

 fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal kiszabható fegyelmi büntetések /a 
2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.)  rendelete  alapján/ 

A fenti pontok sorrendiséget is jelölnek, melytől a vétség súlyától függően el lehet térni 
indokolt esetben. 
 

14.6.3. A szóbeli és írásbeli figyelmeztetés lehet 
 

 Szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi 
feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló 
többszöri fegyelmezetlenség miatt. 

 ügyeletes tanári: a tanítás előtt vagy az óraközi szünetekben törtét 
fegyelmezetlenség miatt  

 osztályfőnöki /napközis csoportvezetői /: a tanuló halmozottan jelentkező 
tanulmányi és magatartásbeli kötelezettség-szegése és a házirend megsértése. 

 
14.6.4. Az osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetést, intőt, rovót adhat a tanulónak, aki egy 

hónapban több mint kettő szaktanári figyelmeztetést vagy intőt kapott, illetve 
abban az esetben, ha a tanuló megsértette az iskolai házirendet, az együttélés 
szabályait, az alapvető erkölcsi normákat. 

 A napközis csoportvezetői írásbeli figyelmeztetést illetőleg intőt a házirend 
sorozatos megszegéséért, igazolatlan mulasztásért. 

  
14.6.5. Az iskola igazgatója az osztályfőnök javaslatára igazgatói figyelmeztetést, intőt 

vagy rovót adhat annak a tanulónak, aki kiemelkedően súlyos fegyelemsértést 
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követett el, illetőleg aki már a félévben kapott osztályfőnöki intőt és újabb 
osztályfőnöki intőt kellene részére adni. 

 
14.6.6.  Az iskola nevelőtestülete az igazgató javaslatára nevelőtestületi 

figyelmeztetést, intést, vagy megrovást adhat annak a tanulónak, aki különösen 
súlyosan megszegte az intézmény házirendjét, illetve a fokozatosság elvét 
betartva megkapott fegyelemsértése miatt minden előző büntetést. Ezt a 
büntetési fokozatot a nevelőtestület hagyja jóvá. 

 

 
14.7 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a 
tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban 
határozzuk meg. 
 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés 
ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló 
információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának 
határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes 
megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, 
valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges 
kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület 
nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan 
javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal 
szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi 
bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük 
után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 
tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, 
amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell 
juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi 
eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell 
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 
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 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után meg kell jelölni az irat 
ezen belüli sorszámát. 

 

4.8  A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 
 
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján 
egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel 
gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem 
orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a 
sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 
 
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes 
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a 
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg 
kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a 
tanulót és a szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 
igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető 
eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről írásban értesíti az érintett 
feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, 
ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének 
egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 
utasíthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal 
köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, 
amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 
három hónapra felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy 
az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással 
lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás 
készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 
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 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 
nézetkülönbség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a 
kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

14.9 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 
 

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

15. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai 
tankönyvellátás rendje 

 
 
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,  

 a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskola tankönyvellátás rendjéről 

 
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 7. § (1) előírásai alapján az 
iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 
évente - az iskola igazgatója határozza meg minden év december 15-ig.  
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Ugyanezen törvény 29. § (3) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók 
tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, 
a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési 
szabályzatában kell meghatározni.  
Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, iskolaszék hiányában az 
iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat. A 
tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi 
rendelkezéseket állapítjuk meg. 

 
15.1 A tankönyvellátás célja és feladata 
 

15.1.1 Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában 
alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére 
biztosíthatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai 
tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő 
eljuttatása.  
15.1.2 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai 
tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán 
kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, 
illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért 
akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak 
adja át. 
15.1.3 Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést 
igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a 
tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl 
sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a tanuló szülője az okozott kárért 
kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét – a tankönyvek beszerzési 
árát figyelembe véve – a tankönyvtári szabályzat állapítja meg.  
15.1.4 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus 
formában teszi közzé. 

 

15.2 A tankönyvfelelős megbízása 
 
15.2.1 Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el oly módon, hogy a 
tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt a Könyvtárellátó Nonprofit Kft - 
vel, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.  
15.2.2 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az 
igazgató a felelős. Az igazgató minden tanévben december 15-éig elkészíti a 
következő tanév tankönyvellátásának rendjét,5 amelyben kijelöli a tankönyv-
értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt 
vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban 
való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele kötött 
megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.  
15.2.3 Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító 
okiratában e tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes 
tankönyvellátás rendszerében a normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt 
tankönyvekről sem. 
                                                           
5
  Ld. a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet 
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15.2.4 A tankönyvellátás rendjének részletes szabályait jelen szabályzat 9. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
 

16. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított 
nyomtatványok kezelési rendje 
 
 

16.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 
kezelési rendje 
 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus 
aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok 
hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és 
az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra, adatváltozásra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével 
és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem 
szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében tároljuk. Az iskola KIR 
adatfelületéhez való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz 
kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az 
igazgatóhelyettesek, az igazgató által jelszóval felhatalmazott dolgozók) férhetnek 
hozzá a megadott jogosultsággal kizárólag munka végzés céljából. 
 

16.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési 
rendje 
 
Az iskolánkban nem használunk digitális naplót, mivel nem biztosított minden szülő 
számára az elérhetősége. 
Az alsó tagozatos tanulók részére elektronikus úton kerül kiállításra a félévi értesítő és 
év végi bizonyítvány pótlapja, valamint a törzslap. A kiállítás után a félévi értesítő A4 – 
es papírra kerül kinyomtatásra 2 példányban. Az aláírt és bélyegzővel ellátott értesítő 
egyik példánya a tanuló értesítőjébe kerül, a másik példányt az irattár őrzi. 
A bizonyítvány pótlap és törzslap a 20/2012. EMMI rendelete alapján kerül kiállításra, 
tárolásra. 
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17. Egyéb szabályok 
 

17.1  Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelése és lebonyolítása, 
elszámolása 
 

Elrendelés: 
Külföldi kiküldetés  elrendelése csak nyertes pályázat alapján történhet, a pályázati 
feltételeknek megfelelően. 
Belföldi kiküldetés továbbképzés, műhelymunka, tájékoztató előadás, 
tapasztalatcsere, jó gyakorlatok elsajátításához rendelhető el.  
Útiköltség, helyi közlekedés költsége - közösségi közlekedési eszközzel – téríthető a 
kiküldetésben résztvevő dolgozó részére. A szállás, étkezés, napidíj csak abban az 
esetben  fizethető, ha a ez igazoltan szükséges és fedezetét pályázati forrás biztosítja. 
 

Lebonyolítás 
Meghívó, nyertes pályázat, tájékoztató, konzultáció – az intézmény működésével, 
pályázatával szorosan összefüggő esetben. Az előzőekben felsorolt kiküldetések 
esetén útiköltség előleget a Debreceni Tankerületi Központ biztosítja, melyhez a 
meghatározott dokumentumokat csatolni kell. 
 A felvett pénzzel a visszaérkezéstől számított 1 munkanapon belül – számlával - el 
kell számolni.  
 

 

17.2 Vezetékes és mobiltelefonok használata 
 

Az intézmény működésével, programjaival, tanulókkal kapcsolatban használható a 
vezetékes és a mobiltelefon. Magánhívásra kivételes és indokolt esetben. 
A beszélgetéseknél törekedni kell a lehető legrövidebb idő igénybevételére. 
A mobil hívásokat az intézmény mobil telefonján kell lebonyolítani. Ettől eltérni a mobil 
hívás használhatatlansága miatt lehet. 
 

 

 

17.3 Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, 
továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
rendje 
 

 

A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala az érvényes jogszabályok 
alapján történik az intézmény hivatalos honlapján a különös közzétételi listában. A 
különös közzétételi lista azokat az adatokat és olyan módon tartalmazza, ahogy azt a 
jogszabály előírja. (20/2012. (II.28.) EMMI rendelet) 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet személyesen az iskola 
titkárságán kell benyújtani írásban.  A közérdekű adatról az információt az intézmény 
vezetője adja írásban. A választ a jogszabály által előírt határidőn belül kell megtenni. 
Csak olyan adatról szolgáltathat információt, mely szerepel a különleges közzétételt 
szabályozó jogszabályban, annak előírásait követve. 
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Mellékletek 
 

  
1 számú melléklet: Intézményvezető-helyettes munkaköri leírása 
2. számú melléklet: Dolgozók munkaköri leírás mintája 
3. számú melléklet: Bélyegző nyilvántartás 
4. számú melléklet: Belső ellenőrzési szabályzat 
5. számú melléklet: Átlagon felüli munkateljesítmény elismerése 
6. számú melléklet: Könyvtár szervezeti és működési szabályzata és 

mellékletei 
7. számú melléklet: Az iskolai tankönyvellátás rendje 
8. számú melléklet: Egyéb belső szabályzatok listája 
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1. sz. melléklet 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES MUNKAKÖRI LEIRÁSA 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
……………………………… részére intézményvezető-helyettesi beosztásra 

 
 
Beosztása: intézményvezető-helyettes 
A közalkalmazotti jogviszonyban meghatározott eredeti munkaköre: tanár 
Besorolása: ………. 
Munkavégzésének helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 
Munkáltatója: Debreceni Tankerületi Központ 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. 
A Debreceni József Attila Általános Iskola intézményvezetője gyakorolja a ráruházott 
munkáltatói jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot. 
Magasabb vezető megbízás kezdete: ………………… vége: ………………………… 
Heti munkaideje:  40 óra 
Heti tanóráinak száma: …….. óra/hét 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Közvetlen beosztottja: pedagógusok, könyvtáros tanár, pedagógiai asszisztensek, 
rendszergazda. 
Helyettesítenie kell tartós távollét esetén a Szervezeti és Működési Szabályzat 4.3. 
pont, a helyettesítés rendje értelmében az igazgatót, gyakorolja a kizárólagos 
jogköröket fenntartott hatásköröket. 
Az intézményvezető kizárólagos jogkörébe tartozó munkáltatói és 
kötelezettségvállalási jogkört kizárólag írásos meghatalmazás alapján gyakorolhatja, 
melyet az intézményvezető, vagy fenntartó adhat. 
Helyettesítését intézményvezető-helyettesi beosztásában tartós távolléte esetén az 
intézményvezető végzi, melyet kioszthat pedagógusok részére. Egyéb, a pedagógus 
munkakörével összefüggő helyettesítését az igazgató döntése alapján pedagógus 
végzi. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1.2 pontja és a 3. számú melléklete alapján 

feladatai, hatásköre, egyéni felelőssége a következő: 
 

 

Vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett látja el. Megbízását az intézmény 
vezetője adja, mely határozott idejű megbízás az érvényes jogszabályok szerint. 
 
Az intézményvezető-helyettes 
- Az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja az intézményvezető 

helyettesítését. 
- Átruházott hatáskörben és ügyben képviseli az iskolát. 
- Közvetlenül irányítja az 1-4., és 5-8. évfolyamon, napköziben tanító 

pedagógusokat, a pedagógiai asszisztenseket, rendszergazdát. 
- Felelős a közvetlenül irányítása alá tartozók munkájának ellenőrzéséért, munkaköri 

leírásában foglaltakért. 
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- Kapcsolatot tart a szervezeti és működési szabályzatban szereplő partnerek 
képviselőivel, segíti az új kapcsolatok kiépítését. 

 
Hatásköre: 
- Kiterjed minden közalkalmazottra, aki az intézmény szervezeti felépítése alapján 
irányítása alá tartozik 
- Kiterjed továbbá az iskola minden tanulójára, szüleikre, gondviselőjükre. 
- Az intézmény partnereire. 
Kizárólagos hatáskörében az intézményvezetőt távolléte alatt helyettesíti a fentiekben 
megfogalmazottak szerint. 
 
 
Feladatai, felelőssége 
- Fő tevékenységi területe az alsó /1-4. osztály/ és felső tagozat /5-8. osztály/ 

nevelő-oktató munkájának segítése, ellenőrzése, melyhez az adott kísérleti illetve 
alternatív oktató-nevelő programok, szakkörök, felzárkóztatások, korrepetálások is 
tartoznak. 

- A havonkénti esedékes túlóra és helyettesítés elszámolását végzi. 
- Az intézményt érintő adatszolgáltatást, statisztikát, felmérést, stb. elvégzi, és 

szükség szerint összesíti, egyeztet az iskolatitkárral. 
- Irányítja, szükség szerint a pedagógiai asszisztensek, rendszergazda 

tevékenységét. 
- Kapcsolatot tart a beiskolázási körzet óvodáival. Figyelemmel kíséri az alsós 

munkaközösség-vezetők által előkészített és szervezett szakmai tapasztalat-
cseréket, tájékoztatókat, közös szülő értekezleteket.  

- Felügyeli, koordinálja, ellenőrzi a napközi otthonban folyó tevékenységet. 
- A fentieken túl felügyeli, ellenőrzi: 
- Az egyes tantárgyak rendszeres tanórai látogatása alóli felmentési kérelmeket 

összegyűjti, koordinál szülő, szaktanár, igazgató között, döntési javaslatot készít. 
- Felügyeli az első osztályos tanulók beiskolázását. 
- Felügyeli a 9. évfolyamra történő jelentkezéseket. 
- Ellenőrzési feladatait részben önállóan, részben az igazgatóval egyeztetve végzi. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól az úgynevezett "Ellenőrzési naplóban" írásbeli 
rögzítést tesz, melyet ismertet és aláírattat az ellenőrzött személlyel, illetve 
személyekkel. 

 
Feladatai továbbá: 

A nevelő – oktató munka irányításának területén: 

- A helyi program és az érvényben levő központi elvárások (NAT, kerettantervek) 
koordinálása. 

- Az új tanárok (kiemelten a pályakezdők) tájékoztatása az iskolai szokásokról, 
hagyományokról. 

- A tehetséggondozás keretében versenyekre való ösztönzés, tájékoztatás, 
jelentkeztetés, versenynaptár közzététele. 

- Pályázati lehetőségek kutatása, pályázatok elkészítése és nyomon követésük. 
- Osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi előkészítése, törvényességének felügyelete 

(pl. magántanulók regisztrálása), vizsgák irányítása. 
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- Pályaorientáció, pályaválasztás segítése (információk közvetítése, az 
osztályfőnökök munkájának segítése). 

- Szabadon választható tárgyak iránti igények felmérése, indítása. 
- Szakkörökben folyó munka irányítása (igények, lehetőségek). 
- A helyettesítések (lehetőleg szakszerű helyettesítés) megszervezése. 
- Vezetői ügyelet ellátása. 
- Szülői tájékoztatás biztosítása (fogadó órák, szülői értekezletek, nyílt napok, 

honlapon, stb.). 
 
A tanterv- és taneszköz-fejlesztés területén: 
- A helyi programon való szükséges változtatások irányítása. 
- A kiemelt területek fejlesztésének ellenőrzése, ütemezése. 
- Taneszköz-lista összeállítása a munkaközösség-vezetők bevonásával. 
 
A pedagógiai innováció és a pedagógusok továbbképzésének területén: 
- Továbbképzések nyomon követése (tájékoztatás, ösztönzés). 
- Pedagógus továbbképzések nyilvántartása (tanfolyamok, beiskolázási terv, 

szerződések, bizonyítványok, tanfolyami végzettségek). 
- Belső továbbképzések szervezése. 
 
Általános rendelkezések 

 
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az iskola 
igazgatójának. 
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás 
esetén bejelentés megtételére. 
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 
tartozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi 
előírásokat betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 
 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott 

károkért és hibákért a hatályos jogszabályok szerint. 
 

Debrecen, 20……………………. 
         
          intézményvezető 
 
 
 
A fentieket tudomásul vettem, 1. pld – t átvettem:………………………………….  
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2. sz. melléklet 
 

DOLGOZÓK MUNKAKÖRI LEIRÁSA 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉS 

 

 munkaközösség vezető részére  

a …………………..  munkaközösség vezetéséhez 

 

Mint közalkalmazott, a közalkalmazotti törvény /1992. XXXIII. Törvény/ érvényes 

munkaviszonyokat tekintve az MT-n túl. Feladatait megszabja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete, a 326/2013. Korm. Rendelet, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete. 

A munkaközösség-vezetői feladatok beszámítandók kötött munkaidejének tanítással le nem 

kötött részébe. Munkáját irányítja és ellenőrzi az intézményvezető és intézményvezető-

helyettes, közvetlenül irányítja az intézményvezető-helyettes. 

Irányítja és vezeti a …………………munkaközösséget, a munkaközösségbe tartozó 

pedagógusok szakmai tevékenységét. Szakmai vonatkozásban ellenőrzi a munkaközösségbe 

tartozó pedagógusok nevelő-oktató munkájával összefüggő tevékenységeit. 

Szakmai irányítása, ellenőrzése alá tartozó pedagógusok: az adott tanév érvényes 

tantárgyfelosztása szerint ……….. tagozatban – ………………………………… tantárgyakat 

tanító pedagógusok. 

A munkaközösség vezetőt 5 évre választja az adott közösség, igazodva az intézményvezető 

megbízatáshoz. Ettől eltérni indokolt esetben lehet /pl. nyugdíj, gyed stb./. 

Feladatait az intézmény érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata szabja meg. 

 

- Éves munkatervet készít. 

- Szervezi az iskolán belüli szakmai továbbképzéseket. 

- Részt vesz a szaktárgyi vetélkedők előkészítésében és rendezésében. 

- Az évente készülő tantárgyfelosztáshoz a nevelők jogos igényeinek felmérésével 

javaslatot tesz az iskolavezetésnek. 

- Tanévenként felméri az oktató-nevelő munkához szükséges tárgyi feltételek helyzetét, 

a nevelők véleményének kikérésével javaslatot tesz az iskolavezetésnek a 

beszerzésekre. 

- Javaslati joga van a munkaközösség tagjainak jutalmazásánál, kitüntetésénél, 

kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítésnél. 

- Ellenőrzi a munkaközössége pedagógusainak tanmenetét szakmai vonatkozásban, 

megvizsgálja, hogy az egyezik-e az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében 

foglaltakkal.  

- Ellenőrzi továbbá, hogy a munkaközösséghez tartozó szakterületek mérési, értékelési 

rendje, napi gyakorlata megfelel-e az intézmény pedagógiai programjában és helyi 

tantervében foglaltakkal. 

- Évközben a munkaközösséghez tartozó nevelőknél hospitál, a tapasztalatokat 

megbeszéli az érintett nevelőkkel, informálja az iskolavezetést folyamatosan a 

szaktárgyi helyzetről. 

- Félévkor, a tanév végén a szaktárgyak helyzetéről összefoglaló jelentést ad az 

iskolavezetésnek. 

- Segíti a pályakezdő és újonnan az iskolába kerülő pedagógusok beilleszkedését, 

munkáját. 
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- Figyelemmel kíséri a szakköröket, adott esetben jelzi a problémákat. Feladata, hogy 

az igények ismeretében, a többi munkaközösség vezetővel koordinálva, javaslatot 

tegyen indításra, vagy megszüntetésre. 

- Vezetésével tanévente felülvizsgálja, korrigálja munkaközössége a szaktárgyak 

egységes értékelési és mérési rendszerét 

- Előkészíti, koordinálja a megalapozott tankönyv, taneszköz rendelést az adott 

szaktárgyak közt. 

- A munkaközösségét érintő szakterületen irányítja, koordinálja az intézmény 

„Pedagógiai programjának” felülvizsgálatát, átdolgozását. 

- A munkaközösségi foglalkozásokon köteles gondoskodni jegyzőkönyvvezetésről és 

annak hitelesítéséről, melyet irattározás céljából le kell adnia a munkaközösségi 

foglalkozások után. 

- A munkaközösség tagja által készített tanügyi dokumentumok szakmai ellenőrzése, 

szükség esetén feljegyzés, jegyzőkönyv készítése. 

 

 

Debrecen, 20………………….. 

 

 

           

          intézményvezető 

 

 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, egy példányt átvettem: _________________________ 
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MUNKAKÖRI  LEÍRÁS 

 osztályfőnöki feladatokat is ellátó pedagógus részére 

 

 

Mint közalkalmazott, a közalkalmazotti törvény /1992. XXXIII. Törvény/ érvényes 

munkaviszonyokat tekintve az MT-n túl. Feladatait megszabja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete, a 326/2013. Korm. Rendelet, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete. 

Munkaköre: tanító - tanár 

Feladatait …………. Tagozatban látja el. 

Besorolása:…… 

A munkavégzés helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 

Munkáltatója: a Debreceni Tankerületi Központ. 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. 

A Debreceni József Attila Általános Iskola intézményvezetője gyakorolja a ráruházott 

munkáltatói jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot. 

Heti munkaideje: 40 óra, melyből kötött munkaideje a teljes munkaidő nyolcvan százaléka, 

tanórai és egyéb foglalkozás rendelhető el a teljes munkaidő 55-65 %-ban. 

Munkáját személyesen látja el a hivatalos munkanapokon. Tanítási óráit, egyéb foglalkozásait 

a mindenkor érvényes tantárgyfelosztás, és órarend tartalmazza.  Ettől eltérő munkaidő 

beosztást esetenként – pl. iskolai rendezvények, szünidők miatt – az igazgató, vagy az 

igazgató helyettes határozza meg. 

Munkáját irányítja és ellenőrzi az iskola intézményvezetője és intézményvezető-helyettese a 

szervezeti felépítés szerint. 

Szakmai kérdésekben a ………………..  munkaközösség-vezető irányítása alá tartozik, aki 

szakmai vonatkozásban irányítja, ellenőrzi, értékeli munkáját. 

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: pedagógus munkatársát utasítás szerint más 

pedagógust. Helyettesítését tartós távolléte esetén pedagógus munkatársa látja el. 

Illetménye a hatályos jogszabályok alapján kerül megállapításra a pótlékokkal együtt. 

Éves rendes szabadsága 21 nap -, és 25 nap pedagógusokat megillető pótszabadságból áll. 

Kiadása elsősorban a nyári szünetben, majd tavaszi, téli, őszi szünetekben történik. 

Szabadságának kiadását hatályos jogszabályok (Mt., 326/2013. (VIII.30,) Korm. rendelet) 

szolgálják. 

 

Feladatait, felelősségét a következőkben állapítom meg: 

- A tanítással, valamint gyermekekkel, a tanulókkal való közvetlen foglalkozás 

- A különleges bánásmódot igénylő gyerekkel egyénileg foglalkozik, együttműködik 

érdekükben a gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal, egyéb oktatást segítő 

szakemberrel. 

- Feladata segíteni a tehetségek felismerését, kiteljesedését 

- A tanítás, foglalkozás előkészítése 

- A tanmenet, az óravázlat /foglalkozási terv/ elkészítése 

- Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok, egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, javítása 

- A tanulók értékelése a pedagógiai programban foglaltak alapján. 

- Szemléltető és kísérleti eszközök tanítási órára való előkészítése 

- A szertár, könyvtár, tanműhely, osztálytermek leltározásánál való részvétel 
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- Felelős osztálya tantermének berendezéséért, a teremben elhelyezett eszközök állagának 

megóvásáért a teremleltár szerint.  

- Pedagógus beosztással kapcsolatos adminisztrációs munka ellátása 

- Testületi, munkaközösségi értekezleteken ill. egyéb a szakterületét vagy az 

iskolaközösség egészét érintő megbeszéléseken, rendezvényeken részvétel /pl. iskolai 

ünnepségek, tanévnyitó, záró stb./ 

- Tanári ügyelet ellátása /reggeli, óraközi/ a munkaköri leírás 1. sz. mellékletében szereplő 

feladatleírás szerint., kirándulások, ünnepségek előkészítése, lebonyolítása 

- Hospitálás 

- Családlátogatás, ha a tanuló tanulmányi munkája, magatartása, szociális helyzete 

indokolja, szülők fogadása, szülői értekezlet tartása, kapcsolattartás a szülőkkel 

- Írásbeli vizsgákon való felügyelet, szóbeli vizsgák lebonyolítása /osztályozó, javító/ 

- Beiratkozások lebonyolításánál, felvételinél való aktív közreműködés 

- Diákok orvosi vizsgálatra való kisérése 

- Nyári foglalkozások előkészítése, lebonyolításában való részvétel /táborok, javítóvizsgára 

felkészítés, napközis tábor stb./. 

- A pedagógus köteles bejelenteni, ha a tanulók kisebb vagy nagyobb csoportját az 

intézmény működési területén kívülre kívánja utaztatni, kísérni /múzeum, tanulmányi séta 

stb./ 

- Aktívan közreműködik az iskola életét közvetlenül befolyásoló dokumentumok 

megalkotásában (pl. Pedagógiai program; Házirend; Szervezeti és Működési Szabályzat, 

új dokumentumok; stb.) 

- Részt vesz a szakmai továbbképzéseken 

- Kapcsolattartás a szaktanárokkal a problémák hatékonyabb megoldásának érdekében. 

- Pedagógiai tevékenysége ideje alatt tartsa szem előtt a tanulók testi-lelki egészségének 

fejlesztését és megóvását felvilágosítással, a munka- és baleset megelőzési szabályok 

betartásával és betartatásával, a szülő és más szakemberek bevonásával 

- Munkavégzése során köteles a hivatalához méltó magatartást tanúsítani. 

 

Osztályfőnöke a 20…./20…..-as tanévben indult …….. osztálynak. 

 

Osztályfőnökként különös figyelemmel kísérje a rábízott tanulók fejlődését, azt segítse elő 

maximálisan. Ebbe bele tartozik mind a tanulmányi munka, mind az iskolával, társaival, 

környezetével való viszony /magatartás/ ill. szociális helyzete a tanulónak. 

- tanulmányi munka – a tanuló kötelességeinek, teljesítményének figyelemmel kisérése 

– mulasztások igazolása, a házirendnek megfelelően történjen.  

- Mulasztás esetén tájékozódnia kell a tanuló hiányzásának okáról. 

- Amennyiben a tanuló igazolatlanul hiányzott, azt haladéktalanul jelezze az illetékes 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, igazgatónak, ill. az igazgatóhelyettesnek és a 

szülőnek. 

- A tanuló érdemjegyeit, osztályzatát kísérje figyelemmel, győződjön meg arról, hogy a 

szülő értesült-e ezekről. Amennyiben problémák merülnek fel a tanuló 

teljesítményében, köteles jelenteni ezt az ellenőrzőben, mind a félévi mind az év végi 

osztályzatok lezárása előtt, legalább egy hónappal a szülő felé. 

- A tanuló magatartását, szorgalmát a pedagógiai programnak megfelelően értékelje, 

ezt jelezze a szülőnek minden hónapban. Amennyiben az intézmény több 
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gyermekcsoportját érintő probléma merül fel, ezt haladéktalanul jelezze az 

igazgatónak, ill. helyettesnek. 

- Folyamatosan tartsa a kapcsolatot az intézmény gyermek-és ifjúságvédelmi feladatát 

ellátó kollegával. Amennyiben a tanuló szociális helyzete megkívánja, segítse 

érdekeit. A szociális helyzet megítéléséhez feltétlenül szükséges a családlátogatás, 

mely az osztályfőnök feladata minden tanuló esetében. 

- A pályaválasztás előkészítése, és a pályaválasztás rendjében előirt teendők határidőre 

történő teljesítése, szükség szerint, azonnali intézkedés a felmerülő probléma 

megoldása érdekében. 

- Kötelessége, hogy a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről időben 

tájékoztassa, javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon. 

- A szülői értekezleteken köteles gondoskodni jegyzőkönyvvezetésről és annak 

hitelesítéséről, melyet irattározás céljából le kell adnia a szülői értekezlet megtartása 

után. 

- A tanuló sorozatos magatartási problémái esetén köteles a szülővel felvenni a 

kapcsolatot, és a megfelelő intézkedésekről dokumentációt készíteni. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az iskola 

igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 

 munkavégzése során köteles a tanulók, szülők és munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartani; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért a hatályos jogszabályok szerint. 

 

 

Debrecen, 20………………………….. 

 

             

          Intézményvezető 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, egy példányt átvettem: _________________________ 
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MUNKAKÖRI  LEÍRÁS 

 

…………………. pedagógus részére 

 

 

Mint közalkalmazott, a közalkalmazotti törvény /1992. XXXIII. Törvény/ érvényes 

munkaviszonyokat tekintve az MT-n túl. Feladatait megszabja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete, a 326/2013. Korm. Rendelet, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete. 

Munkaköre: tanár/tanító 

Feladatait ……………… tagozatban látja el. 

Besorolása: …………  

A munkavégzés helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 

Munkáltatója: Debreceni Tankerületi Központ 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. 

A Debreceni József Attila Általános Iskola intézményvezetője gyakorolja a ráruházott 

munkáltatói jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot. 

Heti munkaideje: 40 óra, melyből kötött munkaideje a teljes munkaidő nyolcvan százaléka, 

tanórai és egyéb foglalkozás rendelhető el a teljes munkaidő 55-65 %-ban. 

Munkáját személyesen látja el a hivatalos munkanapokon. Tanítási óráit, egyéb foglalkozásait 

a mindenkor érvényes tantárgyfelosztás, és órarend tartalmazza.  Ettől eltérő munkaidő 

beosztást esetenként – pl. iskolai rendezvények, szünidők miatt – az igazgató, vagy az 

igazgató helyettes határozza meg. 

Munkáját irányítja és ellenőrzi az iskola intézményvezetője és intézményvezető-helyettese a 

szervezeti felépítés szerint. 

Szakmai kérdésekben a ………………..  munkaközösség-vezető irányítása alá tartozik, aki 

szakmai vonatkozásban irányítja, ellenőrzi, értékeli munkáját. 

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: pedagógus munkatársát utasítás szerint más 

pedagógust. Helyettesítését tartós távolléte esetén pedagógus munkatársa látja el. 

Illetménye a hatályos jogszabályok alapján kerül megállapításra a pótlékokkal együtt. 

Éves rendes szabadsága 21 nap -, és 25 nap pedagógusokat megillető pótszabadságból áll. 

Kiadása elsősorban a nyári szünetben, majd tavaszi, téli, őszi szünetekben történik. 

Szabadságának kiadását hatályos jogszabályok (Mt., 326/2013. (VIII.30,) Korm. rendelet) 

szolgálják. 

 

 

Feladatai, felelőssége: 

 

- A tanítással, valamint gyermekekkel, a tanulókkal való közvetlen foglalkozás 

- A különleges bánásmódot igénylő gyerekkel egyénileg foglalkozik, együttműködik 

érdekükben a gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal, egyéb oktatást segítő 

szakemberrel. 

- Feladata segíteni a tehetségek felismerését, kiteljesedését 

- A tanítás, foglalkozás előkészítése 

- A tanmenet, az óravázlat /foglalkozási terv/ elkészítése 
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- Az írásbeli dolgozatok, munkafüzetek, feladatlapok, rajzok, egyéb tanulói munkák 

felülvizsgálata, javítása 

- A tanulók értékelése a pedagógiai programban foglaltak alapján. 

- Szemléltető és kísérleti eszközök tanítási órára való előkészítése 

- A szertár, könyvtár, tanműhely, osztálytermek leltározásánál való részvétel 

- Felelős osztálya tantermének berendezéséért, a teremben elhelyezett eszközök állagának 

megóvásáért a teremleltár szerint.  

- Pedagógus beosztással kapcsolatos adminisztrációs munka ellátása 

- Testületi, munkaközösségi értekezleteken ill. egyéb a szakterületét vagy az 

iskolaközösség egészét érintő megbeszéléseken, rendezvényeken részvétel /pl. iskolai 

ünnepségek, tanévnyitó, záró stb./ 

- Tanári ügyelet ellátása /reggeli, óraközi/ a munkaköri leírás 1. sz. mellékletében szereplő 

feladatleírás szerint., kirándulások, ünnepségek előkészítése, lebonyolítása 

- Hospitálás 

- Családlátogatás, ha a tanuló tanulmányi munkája, magatartása, szociális helyzete 

indokolja, szülők fogadása, szülői értekezlet tartása, kapcsolattartás a szülőkkel 

- Írásbeli vizsgákon való felügyelet, szóbeli vizsgák lebonyolítása /osztályozó, javító/ 

- Beiratkozások lebonyolításánál, felvételinél való aktív közreműködés 

- Diákok orvosi vizsgálatra való kisérése 

- Nyári foglalkozások előkészítése, lebonyolításában való részvétel /táborok, javítóvizsgára 

felkészítés, napközis tábor stb./. 

- A pedagógus köteles bejelenteni, ha a tanulók kisebb vagy nagyobb csoportját az 

intézmény működési területén kívülre kívánja utaztatni, kísérni /múzeum, tanulmányi séta 

stb./ 

- Aktívan közreműködik az iskola életét közvetlenül befolyásoló dokumentumok 

megalkotásában (pl. Pedagógiai program; Házirend; Szervezeti és Működési Szabályzat, 

új dokumentumok; stb.) 

- Részt vesz a szakmai továbbképzéseken 

- Kapcsolattartás a szaktanárokkal a problémák hatékonyabb megoldásának érdekében. 

- Pedagógiai tevékenysége ideje alatt tartsa szem előtt a tanulók testi-lelki egészségének 

fejlesztését és megóvását felvilágosítással, a munka- és baleset megelőzési szabályok 

betartásával és betartatásával, a szülő és más szakemberek bevonásával 

- Munkavégzése során köteles a hivatalához méltó magatartást tanúsítani. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az iskola 

igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 

 munkavégzése során köteles a tanulók, szülők és munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartani; 
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 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért a hatályos jogszabályok szerint. 

 

Debrecen, 20…………………………..       

           Intézményvezető 

 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, egy példányt átvettem: _________________________ 
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Munkaköri leírás 

 

…………….. fejlesztő pedagógus részére 

 

 

Mint közalkalmazott, a közalkalmazotti törvény /1992. XXXIII. Törvény/ érvényes 

munkaviszonyokat tekintve az MT-n túl. Feladatait megszabja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete, a 326/2013. Korm. Rendelet, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete. 

Munkaköre: fejlesztőpedagógus 

Feladatait ……………… tagozatban látja el. 

Besorolása: …………  

A munkavégzés helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 

Munkáltatója: Debreceni Tankerületi Központ 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. 

A Debreceni József Attila Általános Iskola intézményvezetője gyakorolja a ráruházott 

munkáltatói jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot. 

Heti munkaideje: 40 óra, melyből kötött munkaideje a teljes munkaidő nyolcvan százaléka, 

tanórai és egyéb foglalkozás rendelhető el a teljes munkaidő 55-65 %-ban. 

Munkáját személyesen látja el a hivatalos munkanapokon. Tanítási óráit, egyéb foglalkozásait 

a mindenkor érvényes tantárgyfelosztás, és órarend tartalmazza.  Ettől eltérő munkaidő 

beosztást esetenként – pl. iskolai rendezvények, szünidők miatt – az igazgató, vagy az 

igazgató helyettes határozza meg. 

Munkáját irányítja és ellenőrzi az iskola intézményvezetője és intézményvezető-helyettese a 

szervezeti felépítés szerint. 

Szakmai kérdésekben a ………………..  munkaközösség-vezető irányítása alá tartozik, aki 

szakmai vonatkozásban irányítja, ellenőrzi, értékeli munkáját. 

Munkáját irányítja és ellenőrzi az iskola intézményvezetője. Szakmai irányítását a fejlesztő 

munkaközösség vezetője látja el. 

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: fejlesztőpedagógus munkatársát, illetve az 

intézményvezető utasítása szerint más pedagógust. Helyettesítését tartós távolléte esetén 

fejlesztőpedagógus munkatársa látja el. 

 

Feladatait a következőkben állapítom meg: 

 

 A gyermekekkel, a tanulókkal való közvetlen foglalkozás. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyerekkel egyénileg, kiscsoportban foglalkozik, 

együttműködik érdekükben a gyógypedagógussal, pedagógussal, egyéb oktatást 

segítő szakemberrel. 

 A foglalkozás előkészítése. 

 A foglalkozási terv elkészítése 

 Szemléltető eszközök előkészítése 

 A szertár, könyvtár,  osztálytermek leltározásánál való részvétel 

 Felelős a foglalkoztató berendezéséért, a teremben elhelyezett eszközök állagának 

megóvásáért a teremleltár szerint.  
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 Ismerje a Debreceni József Attila Általános Iskola szervezeti és működési 

szabályzatát, pedagógiai programját és munkáját az abban foglaltakkal összhangban 

lássa el. 

 Fel kell mérnie az intézménybe járó érzelmi – és viselkedés zavarban szenvedő, 

tanulási képességeiben korlátozott tanulókat, megkeresi a segítségnyújtás formáit. 

 Tartja a kapcsolatot a Városi Nevelési Tanácsadóval, az iskolaorvossal, a gyermek – 

és ifjúságvédelmi felelősökkel, a szakértői bizottsággal, a területi logopédussal,az 

osztálytanítókkal és szaktanárokkal, és a tanulók szüleivel. 

  Segítséget ad azoknak a képességeknek, személyiség – sajátosságoknak a 

felismerésében és kezelésében, amelyek segítik a tanítót a pedagógiai folyamatok 

differenciált irányításában. 

 Szakmai segítséget ad a vizsgálatok kéréséhez szükséges lapok kitöltéséhez. 

 Megismeri azokat a tanulókat, akik a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői bizottság 

szakvéleményével rendelkeznek, számukra optimális fejlődésük érdekében fejlesztő 

foglalkozásokat szervez kötelező órakeretén belül.  

 A szakvéleménnyel rendelkező tanulókon kívül segíti a lemaradó tanulók 

képességeinek, készségeinek fejlesztését az osztálytanítóval együtt működve. 

 A tanulókra egyéni fejlesztési tervet készít, ez alapján végzi a foglalkozásokat. 

 Az általa gondozott tanulókról a foglalkozási naplóban vezet kimutatást, melyet 

havonta az igazgató helyettessel egyeztet. Részt vesz a nevelőtestület, az alsó 

tagozatos, igény szerint az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, 

tevékenységéről beszámol. 

 Statisztikai adatszolgáltatást végez a gyermeki és személyiségi jogok tiszteletben 

tartása mellett. 

 Munkájáról beszámolót készít az intézményvezető számára. 

 Köteles részt venni pedagógus munkaköréből fakadóan a pedagógus ügyelet 

ellátásában beosztás szerint. 

 Kövesse nyomon a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 

elkészítését. 

 Az iskolai rendezvények, események előkészítésében, lebonyolításában aktívan 

vegyen részt, és a rábízott feladatokat lássa el. 

 Vegyen részt az osztályfőnökök, a munkaközösség-vezetők és az iskolai vezetők által 

meghirdetett szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. 

rendkívüli szülői értekezleten) és a szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 

 Nyári foglalkozások előkészítése, lebonyolításában való részvétel /táborok, napközis 

tábor stb./. 

 Köteles bejelenteni, ha a tanulók kisebb vagy nagyobb csoportját az intézmény 

működési területén kívülre kívánja utaztatni, kísérni /múzeum, tanulmányi séta stb./ 

 Aktívan közreműködik az iskola életét közvetlenül befolyásoló dokumentumok 

megalkotásában (pl. Pedagógiai program; Házirend; Szervezeti és Működési 

Szabályzat, új dokumentumok; stb.) 

 Részt vesz a szakmai továbbképzéseken 

 Pedagógiai tevékenysége ideje alatt tartsa szem előtt a tanulók testi-lelki 

egészségének fejlesztését és megóvását felvilágosítással, a munka- és baleset 

megelőzési szabályok betartásával és betartatásával, a szülő és más szakemberek 

bevonásával 

 Munkavégzése során köteles a hivatalához méltó magatartást tanúsítani. 
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Általános rendelkezések 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az iskola 

igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 

 munkavégzése során köteles a tanulók, szülők és munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartani; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért a hatályos jogszabályok szerint. 

 

 

Debrecen, 20……………………………… 

         

          intézményvezető 

 

 

 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, 1. pld – t átvettem:………………………………….  
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Munkaköri leírás 

 

könyvtáros tanár részére 

 

Mint közalkalmazott, a közalkalmazotti törvény /1992. XXXIII. Törvény/ érvényes 

munkaviszonyokat tekintve az MT-n túl. Feladatait megszabja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete, a 326/2013. Korm. Rendelet, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete. 

Munkaköre: könyvtáros tanár/tanító 

Besorolása: …… 

A munkavégzés helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63.  

Feladatait a József Attila Általános Iskolában látja el, a munkahelyen kívüli feladatok 

kivételével. 

Munkáltatója: Debreceni Tankerületi Központ 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. 

A Debreceni József Attila Általános Iskola igazgatója gyakorolja a ráruházott munkáltatói 

jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot. 

Heti munkaideje: 40 óra, melyből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében 
biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött 
munkaidő többi része hetven százaléka - a könyvtár zárva tartása mellett - a 
munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, 
könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a 
munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, 
állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más 
tevékenység ellátására szolgál. 
Munkáját az intézményvezető irányítja és ellenőrzi. A könyvtári állomány gyarapításával 

kapcsolatos feladatait az intézményvezető-helyettes koordinálja. 

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: intézményvezetői utasítás szerint más 

pedagógust. Helyettesítését tartós távolléte esetén könyvtáros szakkollégiumi végzettségű 

pedagógus látja el korlátozott jogkörrel (kölcsönzés). 

 

Feladatait, felelősségét az alábbiakban állapítom meg: 

1. A könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatok: 

- Az iskola intézményvezetőjével és az intézményvezető-helyettessel egyeztetve 

a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának tervezése. 

- Éves munkaterv és beszámoló készítése. 

- Tantestületi értekezleteken való tájékoztatás. 

- Könyvtári statisztikai jelentést ad, illetve elemzi a statisztikai adatokat. 

- Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és külső kapcsolatait. 

- Javaslatokat ad a költségvetés tervezéséhez a könyvtár ügyeiben. 

- Kezeli a könyvtári, ügyviteli dokumentumokat. 

- Részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében, az időszaki vagy soros 

leltározásokban. 

- Részt vesz az iskolai könyvtárosok továbbképzésein, megbeszélésein. 

- Gyakorlati ismereteit önképzéssel is gyarapítja. 

 

2. állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem: 
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- Az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását végzi. 

- A megrendelésekről és a beszerzési összeg felhasználásáról nyilvántartást 

vezet. 

- Végzi a dokumentumok állományba vételét. A dokumentum nyilvántartást 

köteles a az iskolaadminisztrációs rendszeren is végezni. 

- Naprakészen vezeti a cím – és csoportos leltárkönyvet, nyilvántartó programot. 

- Folyamatosan feldolgozza a dokumentumokat, (építi a könyvtár katalógusait) 

- Folyamatosan kigyűjti az állományból az elhasználódott, elavult tartalmú 

dokumentumokat, évente egy alkalommal elvégzi azok törlését. 

- Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

- Végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását, rendszeres frissítését, 

gyarapítását és ellenőrzését. 

- Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváhagyott összegek 

tervszerű, gazdaságos felhasználását. 

3. Olvasószolgálat, tájékoztatás: 

- Bekapcsolja az iskolai könyvtárat a nevelő – oktató munkába, annak szerves 

részévé teszi, felkelti az olvasás iránti igényt. 

- Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a 

kölcsönzést. 

- Segíti az olvasókat a könyvtárhasználatban. 

- Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai adatszolgáltatást, 

irodalomszolgáltatást, témafigyelést végez. 

- Közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az iskola 

szükségleteinek megfelelő szolgáltatások felhasználásában. 

- Végzi a könyvtári kölcsönzést. 

- A munkaközösség-vezetőkkel közösen összeállítja a könyvtári órák éves 

munkatervét. 

- Megtartja a könyvtári bemutatóórákat. 

- Segítséget nyújt a szaktárgyi órák megtartásához. 

- Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket, végzi a késő olvasók felszólítását. 

 

A könyvtár nyitvatartási idejét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza. 

 

Általános rendelkezések 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az iskola 

igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért a hatályos jogszabályok szerint. 
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Debrecen, 20… 

             Intézményvezető 

 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, 1. pld – t átvettem:………………………………….  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

pedagógiai asszisztens részére 
 

Mint közalkalmazott, a közalkalmazotti törvény /1992. XXXIII. Törvény/ érvényes 

munkaviszonyokat tekintve az MT-n túl. Feladatait megszabja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete, a 326/2013. Korm. Rendelet, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete. 

Munkaköre: pedagógiai asszisztens 

A pedagógiai asszisztens a nevelő - oktató munkát segítő munkakört betöltő közalkalmazott. 

Besorolása: ……….. 

A munkavégzés helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63.  

Munkáltatója: Debreceni Tankerületi Központ 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. 

A Debreceni József Attila Általános Iskola igazgatója gyakorolja a ráruházott munkáltatói 

jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot. 

Heti munkaideje: 40 óra, napi 8 óra, mely naponta 6 óra 30 perctől 14 óra 30 percig, illetve 9 

órától 17 óráig tart, beosztásának megfelelően. Ettől eltérő, munkaidő beosztást esetenként – 

pl. iskolai rendezvények, szünidők miatt – az intézményvezető-helyettes határoz meg, aki 

egyben közvetlenül irányítja, felügyeli a dolgozó munkáját az intézményvezetőn kívül. 

Munkáját irányítja és ellenőrzi az intézményvezető és közvetlenül az intézményvezető-

helyettese. 

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: azonos munkakörű pedagógiai asszisztens 

munkatársát és az iskolatitkárt a Debreceni Tankerületi Központban történő küldemények 

átadása tekintetében. Helyettesítését tartós távolléte esetén elsősorban pedagógiai 

asszisztens munkakörű munkatársa látja el. 

Éves rendes szabadsága 21 nap alap-, és fizetési fokozatának megfelelő mértékű nap 

pótszabadságból áll. Kiadása elsősorban a nyári szünetben, majd tavaszi, téli, őszi 

szünetekben történik.  

 

Feladatai, felelőssége a következők: 

 

 Reggel és délután ügyeletet lát el, mely munkanapokon, reggel 6.30 –tól 7.30 – ig tart, 

illetve délután 16 órától 17 óráig. Az ügyelet ideje alatt köteles a jelen lévő tanulók 

felügyeletét ellátni, a rendkívüli eseményt jelenti az igazgató helyettes felé. Az ügyeleten 

lévő tanulókat az ügyeletes nevelő megérkeztekor átadja neki.  7.30 órától 7.45 percig 

segíti a pedagógus ügyeletet – az udvari kapunál, különös figyelemmel arra, hogy 

gyermek a intézmény előtti gyalogos – kerékpár úton ne tartózkodjon. 

 Segíti a szünetekben a pedagógus ügyeletet beosztás szerint, továbbá ellátja a tanulók 

felügyeletét meghatározott esetekben az igazgatóhelyettes utasítása alapján. 

 Segíti az irodai adminisztrációt, szükség szerint fénymásolásokat végez a pedagógusok 

számára. A fénymásolásra leadott feladatlapok elkészítésének határideje egy 

munkanap. A fénymásolásról füzetet vezet, melybe bejegyzi a példányszámot, dátumot, 

ki kérte a másolást, a rontott példányszámot. Másolni csak az iskolai tanórákhoz 

szükséges feladatlapokat lehet, egyéb másolási feladatot csak valamelyik vezető 

tudtával végezhet. A fénymásoló papír, festék igényt, illetve a meghibásodást az iskola 

titkár felé jelzi. 
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 Tanévkezdéskor tanítói igény szerint segítséget nyújt az első osztályos tanulók 

beilleszkedéséhez, illetve igény szerint a tanév során bármikor segítséget nyújt 

számukra és a felsőbb évfolyamok pedagógusai számára is. 

 Segíti a tanulók tanórákon való differenciált foglalkoztatását. 

 A könyvtáros tanár kérése esetén segítséget nyújt a könyvtári kölcsönzés ideje alatt a 

könyvtáros pedagógusnak. Feladata ilyenkor, hogy felügyeljen az olvasó- és 

klubhelyiségben a könyvtárba járó tanulókra. 

 Lebonyolítja az intézmény működési területén kívül szervezett tanulói kíséréseket egyedi 

utasítás szerint, ügyelve a kultúrált közlekedésre és magatartásra. (pl. orvosi 

szakrendelésekre, szabadidős tevékenységekre való kísérés) Rendkívüli eseményt 

azonnal, illetve a következő munkanapon jelentenie kell, az érintet osztályfőnöknek, 

illetve az igazgatónak, vagy igazgató helyettesnek. 

 A tízórai szünetben felügyeli a napközis tanulók kultúrált étkezését az ebédlőben.  

 Lebonyolítja a menzás tanulók ebédeltetését. Feladata ekkor: felügyeli a tanulók 

fegyelmezett sorakozóját az ebéd megkezdéséhez, illetve a kultúrált étkezést. Különös 

figyelmet fordít a kabátok, táskák rendjére az ebédlő előtt. Figyelemmel kíséri, hogy 

tanulók csak az étkeztetés rendjének megfelelően ebédelhetnek. 

 Szükség szerint részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. 

 Kaphat olyan feladatokat, melyek nem rendszeres jellegűek, de az oktató – 

nevelőmunkához segítséget adnak, ezek elvégzése az eseti utasítás szerint történik. 

 

A heti rendszerességgel ismétlődő feladatokat a másik pedagógiai asszisztenssel elosztva, 

megbeszélve, az igazgató helyettessel egyeztetve minden év kezdetekor órarendben rögzítik. 

A munkaidő beosztását előre két heti rendszerességgel írásban adják  az igazgatóhelyettes 

részére. 

A munkaviszony során felmerülő egyéb kérdések megoldásában a Közalkalmazotti 
Törvény és a Munka Törvénykönyve a mérvadó. 

Általános rendelkezések 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az iskola 

igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért a hatályos jogszabályok szerint. 

 

Debrecen, 20……………………        

            intézményvezető 

 

A fentieket tudomásul vettem, 1 pld.-t átvettem:………………………………………………..  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

iskolatitkár részére 

 

Mint közalkalmazott, a közalkalmazotti törvény /1992. XXXIII. Törvény/ érvényes 

munkaviszonyokat tekintve az MT-n túl. Feladatait megszabja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete, a 326/2013. Korm. Rendelet, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete. 

Munkaköre: iskolatitkár 

Besorolása: ………. 

A munkavégzés helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63.  

Munkáltatója: Debreceni Tankerületi Központ 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. 

A Debreceni József Attila Általános Iskola igazgatója gyakorolja a ráruházott munkáltatói 

jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot. 

Heti munkaideje: 40 óra, napi 8 óra 

Munkaideje 8 órától -16 óráig tart. 

Munkáját irányítja és ellenőrzi az iskola intézményvezetője. 

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: nincs ilyen munkakörű dolgozó. Helyettesítését 

tartós távolléte esetén az igazgatóhelyettes látja el ügyviteli munkájában és nyilvántartások 

kezelése tekintetében, a készpénzelőleg elszámolása tekintetében az igazgató.  

Illetménye a hatályos jogszabályok alapján kerül megállapításra. 

Éves rendes szabadsága 20 nap alap-, és fizetési fokozatának megfelelő mértékű nap 

pótszabadságból áll. Kiadása elsősorban a nyári szünetben, majd tavaszi, téli, őszi 

szünetekben történik.  

 

Feladatai:  

a. Az érkezett ügyiratokat iktatja. A postát átveszi, továbbítja az intézményvezetőnek. Elvégzi 

a kimenő ügyiratok gépelését, iktatását, továbbítja azt postázásra az eljárónak. 

Figyelemmel kíséri az elektronikus postafiókot. Betartja az iratkezelési szabályzatban 

foglaltakat. 

b. Gondoskodik a különböző küldemények feladásáról, kezeli a postakönyvet. 

c. Kezeli a felvett készpénz előleget, azzal a megadott határidőn belül elszámol a Debreceni 

Tankerület felé. A számlákról a megadott nyilvántartásokat vezeti. A pénzkezelés során 

betartja a pénzkezelési szabályzatban foglaltakat. 

d. Vezeti a tanulói beírási napló. A napló vezetése során betartja a hatályos jogszabályban 

foglaltakat. Az érkező – távozó tanulók távozási bizonyítványát kiadja, illetve megküldi az 

elbocsátó iskolának. 

e. A tanulói, pedagógus létszámváltozást, adatszolgáltatásokat elkészíti, lejelenti a KIR felé, 

valamint elkészíti kérelemre a pedagógus igazolványok és diákigazolványok igénylését. 

Figyelemmel kíséri az elektronikus adatszolgáltatás felületek változását, az utasításokat, 

és annak megfelelően kezeli a felületeket. 

f. Az igazgatóhelyettessel együtt gondoskodik a nyomtatványok beszerzéséről. A szigorú 

számadás alá tartozó nyomtatványok - bizonyítvány, törzslap, bizonyítvány pótlap, stb. – 

felhasználásáról nyilvántartást vezet. 

g. Kezeli és nyilvántartja a diákigazolványokat, igénylőlapokat. 
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h. Vezeti az iskola leltárát. A vásárolt eszközöket bevételezi, elkészíti és aktualizálja a 

teremleltárt, szakleltárokat, és berendezések leltárát. Előkészíti a selejtezést az 

igazgatóhelyettessel együtt, arról jegyzőkönyvet készít, egyeztet az intézményfenntartó 

központtal.  

i. Vezeti és elkészíti a különböző jegyzőkönyveket. 

j. Kapcsolatot tart a munkaterületéhez kapcsolódó partnereinkkel. 

k. A munkavégzése során tudomására jutott személyes információkat harmadik félnek át 

nem adhatja, azt köteles bizalmasan kezelni. 

l. Kaphat olyan feladatokat, melyek nem rendszeres jellegűek, de az oktató – 

nevelőmunkához, illetve az adminisztrációhoz segítséget adnak, ezek elvégzése az eseti 

utasítás szerint történik. 

 

Általános rendelkezések 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az iskola 

igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért a hatályos jogszabályok szerint. 

 

Debrecen, 20………………………… 

 

           intézményvezető 

 

 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, egy példányt átvettem: _________________________ 
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Munkaköri leírás 

 rendszergazda részére 

 

Mint közalkalmazott, a közalkalmazotti törvény /1992. XXXIII. Törvény/ érvényes 

munkaviszonyokat tekintve az MT-n túl. Feladatait megszabja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete, a 326/2013. Korm. Rendelet, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete. 

Munkaköre: rendszergazda 

Besorolása: ……. 

A munkavégzés helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 

Munkáltatója: Debreceni Tankerületi Központ 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. 

A Debreceni József Attila Általános Iskola intézményvezetője gyakorolja a ráruházott 

munkáltatói jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot. 

Heti munkaideje: 40 óra, mely naponta 8 órától 16 óráig tart. 

Munkáját az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően 

az intézményvezető  irányítja. 

Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: az iskolatitkárt az internetes felületen történő 

adatrögzítések feladatában (KIR, stb.). Helyettesítését tartós távolléte esetén nem tudom 

biztosítani, mivel hasonló végzettségű dolgozó nincs az intézményben. 

Illetménye a hatályos jogszabályok alapján kerül megállapításra. 

Éves rendes szabadsága 21 nap alap-, és fizetési fokozatának megfelelő mértékű nap 

pótszabadságból áll. Kiadása elsősorban a nyári szünetben, majd tavaszi, téli, őszi 

szünetekben történik.  

 

Feladatait, felelősségét az alábbiakban állapítom meg: 

A rendszergazda feladata az intézményben használt számítástechnikai eszközök 

működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola 

oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, az informatikát tanító tanárokkal és egyéb 

pedagógus munkakörű dolgozókkal (interaktív táblák használata, számítógép biztosítása a 

tanórákra, stb.) együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

Feladata a iskola informatikai rendszerének használati szabályzat (ISZ) és az informatikai 

stratégia kidolgozása, melyet az intézmény vezetése hagy jóvá. 

1. Általános feladatok 

 Figyelemmel kíséri az informatika legújabb vívmányait, és javaslatot ad a rendszerbe 

való beépítéséhez, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

 A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 

javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. 

 Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 

felmérésével, a nevelőtestület tagjaival folytatott egyeztetés során kialakítja és 

előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 



Debrecen i  József  A t t i la  Á l ta lános  Isko la  OM 031079    
4030 Debrecen Monostorpályi út 63.                                          
Telefon/fax: 52/449-030    

Email: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 

  

 

 89 

 Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések lebonyolításában. 

 Részt vesz a géptermek kialakításának tervezésében. 

 Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a kapcsolókhoz, szerver 

helyiségbe és az informatika terembe, illetve minden számítógépet tartalmazó 

helyiségbe a bejutás lehetősége. 

 Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés 

terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben 

okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza 

vírusvédelmi rendszer kiépítését. 

 Nyilvántartást vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 

nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük. 

 Segíti a szaktanárok munkáját, amennyiben oktató- nevelő munkájukhoz kérnek 

informatikai hátteret, illetve segítséget. 

 Karbantartja az iskola honlapját. 

2. Hardver 

 Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – 

ha javítása külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére 

bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. 

 Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát. 

 Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel. 

 Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, 

rendszerösszeomlás) az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a 

hiba elhárításának megkezdéséről. 

 Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, 

javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

 Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak az informatika termek és 

berendezések állapotáról, állagáról. 

 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő 

versenyek pontos időpontját nyilvántartja és gondoskodik az informatika tanárral együtt 

a gépek biztonságos felügyeletéről ezekben az időszakokban. 

3. Szoftver 

 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a 

legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára. 

 Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, 

a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

 Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 

használatukat bemutatja. 

 Az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon biztonsági adatmentést végez. 
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 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver 

jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy 

stabilitását. 

4. Hálózat 

 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére. 

 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori 

állapothoz igazítja. 

 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. 

 Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a 

felhasználói jogokat karbantartja. 

 Üzemelteti az iskola szerverét, ügyel annak a lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. 

Általános rendelkezések 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az iskola 

igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 

 munkavégzése során köteles a tanulók, szülők és munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartani; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért a hatályos jogszabályok szerint. 

 

Debrecen, 20……………………. 

 

                  intézményvezető 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, egy példányt átvettem: _________________________ 



Debrecen i  József  A t t i la  Á l ta lános  Isko la  OM 031079    
4030 Debrecen Monostorpályi út 63.                                          
Telefon/fax: 52/449-030    

Email: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 

  

 

 91 

 
 

 
 
 
 

3. sz. melléklet 
 

BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS 
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4. sz. melléklet 
 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 
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I. A belső ellenőrzés helyi szabályozásának célja, feladata 
 

A belső ellenőrzési tevékenység célja, feladata, hogy: 
- a működés szabályozottságát, a tevékenységek szabályszerűségét, 
- az intézményi tulajdon védelmét, 
- a szabályzatok hatását, 
- megfelelő mennyiségű és minőségű információt biztosítson az intézmény vezetője 
számára az intézményben folyó oktató és nevelőmunka tartalmi kérdéseiről és annak 
színvonaláról, 
- jelezze a vezetői számára a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményektől való 

eltérést, tárja fel a szabálytalanságok, hiányosságok okait, a mulasztásokat, 
- segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa 
az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai, gazdasági, pénzügyi 
és munkaügyi működését, 
- szilárdítsa meg a belső rendet és fegyelmet, 
- tárja fel az intézmény vagyonvédelmi, takarékossági, leltározási, selejtezési 
hiányosságait. 
 

II. A belső ellenőrzés módszerei 
 

(1) A vezetői ellenőrzés eszközei különösen: 
- a vezetői és jogszabályi előírások végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági 
és más információk, a rendszeres vagy eseti statisztikai és egyéb adatok elemzése, 
értékelése, 
- a feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról a beosztott vezetők és 
dolgozók rendszeres és eseti beszámoltatása, 
- az aláírási, láttamozási jog gyakorlása során szakmai és gazdasági kihatással járó 
intézkedések indokoltságának, tartalmi helyességének, szabályszerűségének 
vizsgálata, 
- közvetlen tapasztalatok szerzése céljából a munkahelyeken végzett helyszíni 
ellenőrzés, óralátogatás. 
(2) A munkafolyamatba épített ellenőrzés: 
a) a szervezeti és működési szabályzatban, részleteiben pedig a munkaköri 
leírásokban is szabályozni kell, 
b) a különböző munkafolyamatok szabályozása keretében gondoskodni kel: 
- a munkafolyamat ellenőrzésre kijelölt műveleteinek, az ellenőrzés munkakör szerinti 
kötelezettségének, 
- az ellenőrzés módjának, gyakoriságának, valamint az ellenőrzés eredménye 
hasznosításának meghatározásáról. 
(3) Az ellenőrzés tárgyát és célját tekintve lehet még: 
a) Átfogó vizsgálat, amely a konkrét tevékenység egészére irányul, átfogó módon 
értékeli a pedagógiai feladatok végrehajtását, illetve azok összhangját. 
b) Célellenőrzés, amely egy adott részfeladat vagy több meghatározott probléma 
feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 
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c) Témaellenőrzés a több egységnél, érintettnél ugyanazon témára irányuló, 
összehangolt összehasonlító vizsgálat, amelyből általánosítható következtéseket lehet 
levonni és ennek megfelelően a probléma megoldására intézkedéseket lehet 
foganatosítani. 
d) Egy korábban lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai alapján tett intézkedések 
végrehajtásárára, helyszíni vizsgálatára irányuló utóellenőrzés. 
(4) Az ellenőrzés tartalmát tekintve lehet: 
- pedagógiai, 
- ügyviteli ellenőrzés. 
(5) Az ellenőrzések alkalmával mindig a legcélravezetőbb megoldást kell alkalmazni 
úgy, hogy az a legkisebb mértékben zavarja a foglalkoztatottak rendeltetésszerű 
tevékenységét. 

(6) Az ellenőrzés módjáról, módszeréről és idejéről az intézmény vezetője dönt 
évenként, az éves munkaterv tartalmazza a tanévre tervezett ellenőrzéseket. 
 

III. A belső ellenőrzés fő területei 
 

(1) A pedagógiai tevékenység a nevelő és oktató munka ellenőrzése: 
- a pedagógiai program oktatási és nevelési feladatainak végrehajtása, 
- a helyi tanterv megvalósítása és a különböző tagozatok megfelelő működése, 
- a tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 
tevékenységének vizsgálata, 
- a nevelői és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a 
követelményekhez, ezzel kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani 
felkészültségének vizsgálata, 
- a tanulók tanulmányi eredményének, magatartásának és szorgalmának felmérése, 
értékelése, 
- a törzslapok, bizonyítványok, osztály- és csoportnaplók, ellenőrzők folyamatos, 
szabályszerű vezetésének ellenőrzése, a túlórák, helyettesítések pontos 
megállapítása, 
- a napközis munka hatékonysága, 
- az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák szabályszerű lefolytatása, 
- a szakmai munkaközösségek felszereléseinek, a szertárak, egyéb helyiségek 
berendezéseinek szabályszerű tárolása, 
- a tanulók baleset- és tűzvédelmi oktatásának megtörténte és adminisztrálása. 
(2) Az intézmény működtetésének területén: 
- az intézményműködtetés műszaki hátterének biztosítása, 
- befektetett eszközök kihasználtság vizsgálata, 
- a közalkalmazottak foglalkoztatásának, munkakörülményeinek vizsgálata,  
- a beszerzések és felhasználások összhangjának, a takarékossági intézkedések 
megvalósításának vizsgálata, 
- vagyonvédelem során a vagyontárgyak tárolásának, óvásának, felelősségi körök 
kialakításának vizsgálata. 
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IV. Ellenőrzési hatáskörök 
 
Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője, a belső ellenőrzés operatív irányítója az 
igazgató. Az intézményben folyó munka belső ellenőrzésének megszervezésére, a 
beosztott dolgozók irányítására, ellenőrzésére, a feladatok végrehajtásának 
ellenőrzésére elsődlegesen az igazgató jogosult és köteles. Az intézmény minden 
vezető beosztású dolgozójának kötelessége, hogy munkaterületén folyamatos 
ellenőrzést végezzen. Az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők ellenőrzési 
feladataikat munkaköri leírásuk alapján az igazgató utasítása és a belső ellenőrzési 
tervben foglaltak alapján végzik el.  
Az igazgató távolléte esetén az igazgatóhelyettes joga és kötelessége az intézmény 
egészének, valamennyi dolgozójának ellenőrzése.  

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 
meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzéssel megbízni.  
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési feladatokat, a hatásköröket pontosan meg 
kell határozni, ezeket a munkaköri leírások tartalmazzák részletesen. Az ellenőrzés 
elsősorban azokra a területekre terjedjen ki, ahol problémák mutatkoznak, illetve olyan 
nevelési feladatokra fókuszáljon, amelyeket a tanév során kiemelten kívánunk kezelni. 
A konkrét ellenőrzés elvégzésekor az intézmény belső ellenőrzési szabályzata szerint 
kell eljárni. Hatásköri összeütközés esetén az intézmény vezetője dönt az ellenőrzést 
elvégző személyéről. 
 
Igazgató: 
- Ellenőrzési feladatai kiterjednek az intézmény egészére. 
- Előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok alkalmazását, a Köznevelési 
törvény és egyéb jogszabályok előírásainak érvényesülését, a nevelőtestületi 
határozatok végrehajtását. 
- Elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát. 
- Összeállítja tanévenként – az iskolai munkatervhez igazodva – az éves ellenőrzési 
tervet. 
- Látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről feljegyzést vezet, 
tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és pedagógusokkal. 
 
Ellenőrzi: 
- Az iskola pedagógus és nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatott dolgozójának pedagógiai, ügyviteli és technikai munkáját, szabályszerű 
munkavégzését, munkafegyelmét. Az intézményben oktatott tantárgyak tanterveit, 
tanmeneteit, nevelési terveit. A tanórán kívüli tevékenységeket. 
- Az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat 
és beszerzéseket. 
- A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. 
- A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet. 
- A dolgozók munkakörülményeit. 
- A vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását. 
- Az oktatási dokumentumokban, határozatokban, jogi szabályozásban foglalt 
feladatok végrehajtását. 
- Felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 
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Igazgatóhelyettes: 
Folyamatosan ellenőrzi: 
- A hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munkavégzését, munkafegyelmét, ügyviteli 
munkáját. 
- Az intézmény működéséhez szükséges egészségügyi előírások betartását, a 
tisztaságot, egyéb, a működést befolyásoló feladatellátást. 
- A pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét. 
- A pedagógusok adminisztrációs munkáját; az intézményi nyilvántartások, 
statisztikák, összegzések, értékelések pontos vezetését. 
- A törzslapok, bizonyítványok, osztály- és csoportnaplók, ellenőrzők folyamatos, 
szabályszerű vezetését, a túlórák, helyettesítések pontos megállapítását, 
- A napközis munka hatékonyságát. 

- Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák szabályszerű lefolytatását. 
- Az iskolában felmerülő szervezési feladatokat. 
- Ünnepségek, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat. 
- A leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását. 
 
Munkaközösség-vezetők: 
- A munkatervben megfogalmazott feladatok határidőre történő teljesítését. 
- Szaktárgyi versenyeken a részvétel, és a versenyek megszervezését. 
- Az éves feladattervben a munkaközösségek tagjai részére megfogalmazott feladatok 
határidőre történő elvégzését. 
- A munkaközösség tevékenységi körébe tartozó tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, 
korrepetálások színvonalas tevékenységét, pedagógiai programunkban, helyi 
tantervünkben megfogalmazottak szerinti mérések lebonyolítását, értékelési rendszer 
betartását (osztályozás, értékelés). 
- A munkaközösségekben az egységes mérési, értékelési rend működtetését. 
- Naplók, munkatervek vezetését. 
Hatáskörük az általa vezetett munkaközösség tagjaira terjed ki. 
 
A teljesítményértékelő bizottság tagjai: 
- A nevelő-oktató munka szintereit (tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, 
korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, könyvtári foglalkozások). 
- A pedagógusok nevelő-oktató munkájának színvonalát. 
- A nevelő-oktató munkával kapcsolatos dokumentumok vezetését. 
- Az önértékelő lapokat (pedagógusok). 
A teljesítményértékelő bizottság tagjai a „Pedagógusok teljesítményértékelése” 
szabályzata és megbízás alapján végzik tevékenységüket. 
Hatáskörük: minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó. 
 

V. Az ellenőrzési terv 
 
(1) Az éves ellenőrzési terv tartalmazza az elvégzendő középtávú időszakonkénti, 
téma-, a cél- és az utóellenőrzéseket. Az ellenőrzési ütemterv összeállításánál 
figyelembe kell venni az ellenőrzési igényeket, különös tekintettel a jogszabályok 
előírásaira, az intézmény fenntartójának elvárásaira, jelen belső ellenőrzési szabályzat 
előírásaira, valamint az intézményvezető igényeire. 



Debrecen i  József  A t t i la  Á l ta lános  Isko la  OM 031079    
4030 Debrecen Monostorpályi út 63.                                          
Telefon/fax: 52/449-030    

Email: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 

  

 

 104 

(2) Az ellenőrzési ütemtervet az intézményvezető és helyettese készíti el. Az 
ellenőrzési ütemterv tanévre készül. Az ellenőrzési ütemterv elkészítésénél a 
munkaközösségek javaslatát ki kell kérni. 
(3) Az ellenőrzési programnak tartalmaznia kell: 
- az ellenőrzés jellegét, célját, az ellenőrző és az ellenőrzendő egység, személy 
megnevezését, 
- az ellenőrzés feladatainak pontos meghatározását, 
- az ellenőrzést végző személyeket, az ellenőrzendő időszakot, a kezdő és befejező 
időpontját. 
(4) Az ellenőrzendő időszakot úgy kell megállapítani, hogy az közvetlenül 
kapcsolódjék az előző ellenőrzés által vizsgált időszak befejező időpontjához. A 
program az azt kiadó vezető engedélyével - szükség esetén - módosítható. 

(5) Az ellenőrzőt, ha az külső személy, megbízólevéllel kell ellátni. Ebben hivatkozni 
kell az ellenőrzés alapjául szolgáló intézkedésre, jogszabályra. 
(6) Az ellenőrzési ütemterv elkészítésének szempontjai: 
- az ellenőrzések a leghatékonyabb módon elégítsék ki az ellenőrzés igényeit, 
- az ellenőrzések teljesíthetők legyenek; 
- az ellenőrzések végrehajtásánál vegye figyelembe az intézményegység előre 
meghatározható 
az adott időszakban - kiemelt feladatait, 
(7.) Az ellenőrzési ütemtervet az intézményvezető (igazgató) hagyja jóvá. 
 

VI. Az ellenőrzés végrehajtása 
 
(1) Az ellenőrzés előkészítése az ellenőrzést végzők feladata, az ellenőrzési ütemterv 
előírásainak megfelelően. Az ellenőrzés előkészítésénél fel kell használni: 
- a korábbi ellenőrzési jegyzőkönyveket, 
- pedagógiai és tanügy-igazgatási tárgyú statisztikákat, jelentések, 
- belső szabályzatokat, jogszabályokat 
(2) Az ellenőrzést a helyszínen, a tények alátámasztását szolgáló eszközöket (pl. 
bizonylatok, okmányok, nyilatkozat, szemle stb.) felhasználva kell lefolytatni. Az 
ellenőrzést végző személy felelős megállapításai helytállóságáért és 
megalapozottságáért. 
(3) A helyszíni ellenőrzés lehet közvetlen vagy közvetett jellegű, amely közvetlen 
megfigyelésen, személyes tapasztalatokon alapuló tájékozódáson, szóbeli 
kérdésfeltételen, beszélgetésen alapulhat, illetve közvetett módon a nyilvántartások és 
okmányok alapján végzett tételes, szúrópróbaszerű ellenőrzés lehet. 
(4) A munkafolyamatba épített ellenőrzés esetén biztosítani kell, hogy a pedagógiai és 
gazdasági feladatok ellenőrzése során a munkafolyamat reális képet mutasson. 
 

VII. Az ellenőrzés értékelése 
 
(1) Az ellenőrzés megállapításait jelentésbe kell foglalni. 
A jelentésben: 
- az ellenőrzött szervezet, személy munkáját fejlődésében (változásában) kell 
értékelni, 
- a hibák, hiányosságok rögzítése mellett rá kell mutatni azok okaira és 
következményeire is, 
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- a vonatkozó jogszabályokra, egyéb rendelkezésekre és okmányokra, illetve az 
azoktól való eltérésre is hivatkozni kell, 
- ki kell térni a példamutató és elterjesztésre, alkalmas tényekre, 
- javaslatot kell tenni a megállapítások hasznosítására, a szükséges intézkedések 
megtételére. 
(2) Az ellenőrzés során megállapított, kisebb jelentőségű hibákról és hiányosságokról 
hibajegyzéket kell összeállítani 
(3) A személyes felelősséget az ellenőrzött egység dolgozójával, illetve személlyel 
szemben kell megállapítani, akinek cselekménye, mulasztása: 
- a munkaköri kötelezettség - kárral, gazdasági vagy egyéb hátránnyal járó – vétkes 
(szándékos vagy gondatlan) megsértését okozta, 
- jogszabályi előírást vagy belső utasítást sértett és ezzel veszélyeztette az iskola 

vagyonát, 
- az egyszer már feltárt hibák, fennmaradását, ismétlődését tette lehetővé. 
(4) A felelősként megjelölt személyekkel a rájuk vonatkozó megállapításokat írásban 
kell ismertetni. A felelőssé tett személy a felelősségével kapcsolatos megállapítások 
megismerését záradékkal ellátott jelentés aláírásával köteles elismerni. 
(5) A felelősként megnevezett személy a rá vonatkozó megállapítások megismerésétől 
számított 5 napon belül az intézmény vezetőjének köteles írásban nyilatkozni arról, 
hogy: 
- elismeri-e a terhére rótt tényt és azzal kapcsolatos felelősségét, 
- mi volt a mulasztás, a hiányosság oka, 
- mit kíván tenni a hiányosság kijavítása érdekében. 
(6) Az ellenőrzés megállapításai alapján - annak súlyossága figyelembevételével – az 
intézmény vezetője dönt, illetve köteles a szükséges fegyelmi, kártérítési, 
szabálysértési, büntetőeljárás kezdeményezésére a vonatkozó külön jogszabályok 
előírásai szerint megtenni. 
 

VIII. Az ellenőrzést végzők köre 
 

 Igazgató  

 Igazgatóhelyettes  

 Munkaközösség vezetők  
 Teljesítményértékelő bizottság tagjai 
 Szakmai vezető-projekt vezető (pályázatok esetében) 

 
 

IX. Az ellenőrzés dokumentumai 
 
(1) Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza a lefolytatott ellenőrzés konkrét adatait. Az 
ellenőrzési jegyzőkönyv fontos része az ellenőrzési záradék, amely lehet megismerési 
záradék, szükség esetén felelősségi záradék. 
(2) Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza: 
- az ellenőrzés helyét és idejét, 
- az ellenőrzött munkaterület megnevezését, 
- az ellenőrzést végző dolgozó nevét, 
- az ellenőrzési záradékot. 
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(3) Az ellenőrzést végző az ellenőrzési kötelezettségekről és az elvégzett 
ellenőrzésekről évente áttekinthető nyilvántartást köteles vezetni. 
A nyilvántartás tartalmazza: 
- az ellenőrzések helyét és idejét 
- az ellenőrzött területek, tevékenységek, személyek felsorolását, 
- az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat, szabálytalanságokat, a megállapított 
felelősök nevét, 
- a lefolytatott felelősségi vizsgálatok számát és eredményét, 
- az ellenőrzés pozitív tapasztalatait, 
- felvilágosítást kérhet az ellenőrzött személyekkel kapcsolatban álló m ás szervektől 
az ellenőrzéssel összefüggő kérdésekben, 
 

X. Az ellenőrzés alá vont jogai és kötelességei 
 
(1) Az ellenőrzött személyek jogai: 
- meggyőződhetnek az ellenőrzési jogosultság jogszerűségéről, 
- megismerhetik az ellenőrzés a tevékenységükkel kapcsolatos megállapításait, 
- kifejthetik észrevételeiket, előadhatják bizonyítékaikat és azokra érdemi választ 
kérhetnek, 
(2) Az ellenőrzött személyek kötelessége: 
- lehetővé tenni az ellenőrzés zavartalan lebonyolítását, 
- együttműködni az ellenőrzőkkel, a valós információval, dokumentummal kell 
szolgálni, 
- az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat, haladéktalanul vagy 
a megadott határidőre szüntesse meg. 
 

XI. Az ellenőrzést végző jogai és kötelességei 
 
(1)A belső ellenőrzést végző vezető jogai: 
- 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. 
(2) A belső ellenőrzést végző dolgozó kötelessége: 
- az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az iskola belső 
szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni. 
- az ellenőrzött dolgozó személyiségi jogait tiszteletben tartani. 
- az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és 
az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével. 
- hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a felettesétől kapott utasítás szerint 
időben megismételni. 
 

XII. A pedagógiai ellenőrzésre vonatkozó külön rendelkezések 
 
(1) A szakmai, pedagógiai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok: 
- az oktatási dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásban foglaltak 
betartása és betartatása, 
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- a pedagógiai program nevelési és oktatási feladatainak végrehajtása, 
- a helyi tanterv megvalósítása, a különböző tagozatok megfelelő működése, 
- a tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 
tevékenységének megvizsgálása, 
- a munka elvégzésére előírt határidők betartása, 
- a nevelői és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a 
követelményekhez; ezzel kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani 
felkészültségének vizsgálata, 
- a tanulók szaktárgyi eredményének, magatartásának, szorgalmának felmérése, 
értékelése, 
- a tanóravédelem elvének érvényesülése, 
- osztályozó-, pót- és egyéb vizsgák szabályszerű lefolytatása, 

- a tanulók balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatása, 
- napközis munka hatékonysága, 
- az oktatási-nevelési intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, 
értékelések, az adminisztráció pontos vezetése, 
- a törzskönyvek, haladási naplók folyamatos, szabályszerű vezetése, 
- a pedagógusi ügyelet feladatellátásának ellenőrzése, 
- a tanórán kívüli tevékenységek, 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, 
- a belső szabályzatokban megfogalmazott előírások betartása, 
- a tanügy-igazgatási nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. 
(2) A pedagógusok nevelő-oktató munkájával kapcsolatos ellenőrzés, értékelés 
szabályait az intézmény „Pedagógus teljesítmény-értékelés” szabályzata tartalmazza. 
Módszerei:  

- kérdőív 
- dokumentum elemzés 
- óralátogatás 
- interjú 
- beszámoltatás 

Területei: 
- Személyi fejlődés 
- Intézményi mutatók 
- Személyes teljesítmény mutatók 
- Szakmai tudás 
- Terhelhetőség 
- Innovációs készség 
- Kommunikációs készség 
- Időgazdálkodás 
- Munkatempó 
- Határidő betartása 
- Önállóság 
- Probléma megoldás 
- Irányítás 
- Tolerancia 
- Lojalitás 
- Szervezőkészség 
- Közösségi tevékenység 
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Tanévet előkészítő ellenőrzési terv 

 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozók 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzé-

sért felelős 

Az ellenőrzés 

formája 

Épületek, 

tantermek 

előkészítése a 

tanításra 

 tisztaság, rend igazgató megtekintés 

Javító vizsgák vizsgabizottságok 

tantervi 

követelményeknek 

való megfelelés, 

dokumentáció 

igazgatóhely

ettes 

beszámoltatás, 

dokumentum-

vizsgálat 

Tankönyv-ellátás Tankönyvfelelős  

A megrendelt tankönyvek 

beérkezése, tanulókhoz 

eljutása. 

igazgató 
szóbeli 

beszámoltatás 

Osztály és 

csoport 

létszámok 

alakulása 

Iskolatitkár 

A beírt tanulók száma 

osztályonként, 

csoportonként. 

igazgató 
szóbeli 

beszámoltatás 

Órarend 

Az órarend 

elkészítéséért 

felelős pedagógus 

Az órarend megfelel-e az 

elfogadott 

tantárgyfelosztásnak 

  

igazgatóhely

ettes 

beszámoltatás, 

dokumentum-

vizsgálat 

Pedagógus 

ügyeleti rend 

Alsó tagozatos és 

osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezetők 

Megfelelő-e a tanórán kívüli 

időben (szünetek, reggel) a 

pedagógus ügyeleti rend 

kialakítása 

igazgatóhely

ettes 
beszámoltatás 
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A tanévre vonatkozó ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

 

Az ellenőrzött 

dolgozók 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Az ellenőrzés 

formája 

Szeptember 

Tantermek 

dekorálása 

tanítók, 

szaktanárok 

szakszerű 

szemléltető 

eszközök, ízléses 

dekoráció 

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

megtekintés 

értékelés szóban 

Tanmenetek, 

foglalkozási 

tervek elkészítése pedagógusok 

tanterveknek 

való megfelelés, 

helyes 

időbeosztás 

munkaközösség-

vezetők, 

igazgatóhelyettes írásban 

 Bemeneti mérések pedagógusok  

A mérések elvégzése, 

mérő eszközök 

megfelelősége  

 munkaközösség-

vezetők 

  beszámoltatás 

 Munkaügyi 

dokumentumok, 

munkaköri leírások 

Az intézmény 

dolgozói  

 Jogszabályoknak való 

megfelelés, 

munkakörnek, 

feladatoknak való 

megfelelés igazgató  

Dokumentum-

vizsgálat  

 Törzslapok, osztály- 

és csoportnaplók, 

tanulói adatok, 

beírási napló 

Pedagógusok, 

iskolatitkár  

Megfelelő kitöltés, 

valós adatok  

 Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

dokumentum-

vizsgálat  

 Ügyeleti 

tevékenység 

Pedagógusok 

pedagógiai- 

asszisztensek  

 Megfelelő 

munkavégzés 

 Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

 helyszíni 

ellenőrzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozók 

Az ellenőrzés 

kiemelt szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Az ellenőrzés 

formája 

 Tanórán kívüli 

tevékenységek 

létszáma  pedagógusok 

Létszám nyilván-

tartás   igazgatóhelyettes 

dokumentumvizs

gálat  

 Statisztikai adatok Az iskola dolgozói  

Pontos 

adatszolgáltatás  

 Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

dokumentumvizs

gálat  

Szülői értekezlet osztályfőnökök 

Megtartásra kerültek-

e  Osztályfőnöki mkv. 

Jegyzőkönyvek, 

jelenléti ívek 
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Az épület és 

környezetének állaga, 

tisztasága  

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges rongálások Igazgató helyettes 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Október 

tanórák, tanórán 

kívüli tevékenységek 

Pedagógusok, 

szabadidő 

szervező 

A 

teljesítményértékelési 

szempontok alapján 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

teljesítményértékelő 

bizottság, 

munkaközösség-

vezető óralátogatás 

DIFFER mérés fejlesztőpedagógus Adatbázis feltöltése igazgató 

adatszolgáltatás 

lezárása 

Október 23-i 

megemlékezés 

Pedagógusok, 

szabadidő 

szervező 

Faliújság, tantermi 

dekoráció Osztályfőnöki mkv. 

helyszíni 

ellenőrzés 

Az épület és 

környezetének állaga, 

tisztasága 

 

 

 

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges rongálások Igazgató helyettes 

helyszíni 

ellenőrzés 

November 

Ovi Suli Hét  pedagógusok 

Programterv, 

lebonyolítás igazgató 

helyszíni 

ellenőrzés, 

forgatókönyv 

Tankönyvigénylő 

lapok 

Gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelősök 

 

Kimutatások, 

határidők igazgató dokumentumok 

Tanórák, tanórán 

kívüli tevékenységek 

Pedagógusok, 

szabadidő 

szervező 

A 

teljesítményértékelési 

szempontok alapján 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

teljesítményértékelő 

bizottság, 

munkaközösség-

vezető óralátogatás 

 Ügyeleti 

tevékenység 

Pedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek  

 Megfelelő 

munkavégzés 

 Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

 helyszíni 

ellenőrzés 

Az épület és 

környezetének állaga, 

tisztasága 

 

 

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges rongálások Igazgató helyettes 

helyszíni 

ellenőrzés 

December 

tanórák, tanórán 

kívüli tevékenységek 

Pedagógusok, 

szabadidő 

szervező 

A 

teljesítményértékelési 

szempontok alapján 

Igazgató, igazgató-

helyettes, teljesít-

ményért bizottság, 

munkaköz. vez. óralátogatás 

Szülői értekezlet, 

tanári fogadóórák osztályfőnökök Megtartásra kerültek Osztályfőnöki mkv. 

Jegyzőkönyvek, 

jelenléti ívek 



Debrecen i  József  A t t i la  Á l ta lános  Isko la  OM 031079    
4030 Debrecen Monostorpályi út 63.                                          
Telefon/fax: 52/449-030    

Email: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 

  

 

 112 

Karácsonyi műsor szervezők Forgatókönyv, műsor 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Az épület és 

környezetének állaga, 

tisztasága  

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges rongálások Igazgató helyettes 

Helyszíni 

ellenőrzés 

Január 

Tanórák, tanórán 

kívüli tevékenységek 

Pedagógusok, 

szabadidő 

szervező 

A 

teljesítményértékelési 

szempontok alapján 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

teljesítményértékelő 

bizottság, 

munkaközösség-

vezető óralátogatás 

Pályaválasztás, 

továbbtanulás 

8-os 

osztályfőnökök 

Tájékoztatás, 

dokumentumok igazgatóhelyettes 

Beszámoltatásdo

kumentumvizsgál

at 

Félévi osztályozó 

vizsgák 

 

vizsgabizottságok 

tantervi 

követelményeknek 

való megfelelés, 

dokumentáció igazgatóhelyettes 

beszámoltatásdo

kumentumvizsgál

at 

Félévi értesítők, 

naplók osztályfőnökök 

Határidők betartása, 

megfelelő 

dokumentáció igazgatóhelyettes 

Szúrópróba 

szerű 

dokumentumvizs

gálat 

 Ügyeleti 

tevékenység 

Pedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek  

 Megfelelő 

munkavégzés 

 Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

 Helyszíni 

ellenőrzés 

Az épület és 

környezetének állaga, 

tisztasága  

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges rongálások Igazgató helyettes 

Helyszíni 

ellenőrzés 

 

 

Február 

Farsang szervezők Forgatókönyv, műsor 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes Helyszíni ellenőrzés 

Középiskolai 

jelentkezési lapok 

továbbítása 

8-os 

osztályfőnökök 

Tájékoztatás, 

dokumentumok 

gazgató 

Igazgatóhelyettes 

beszámoltatás, 

dokumentumvizsgálat 

Tanórák, tanórán 

kívüli tevékenységek 

Pedagógusok, 

szabadidő 

szervező 

A 

teljesítményértékelési 

szempontok alapján 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes

, 

teljesítményérték

elő bizottság, 

munkaközösség-

vezető óralátogatás 

Az épület és 

környezetének 

állaga, tisztasága  

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges rongálások 

Igazgató 

helyettes Helyszíni ellenőrzés 
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Március 

Tanórák, tanórán 

kívüli 

tevékenységek 

Pedagógusok, 

szabadidő szervező 

A 

teljesítményértékelé

si szempontok 

alapján 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

teljesítményértékelő 

bizottság, 

munkaközösség-

vezető óralátogatás 

 

Március 15-i 

megemlékezés szervezők 

Forgatókönyv, 

műsor 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

beszámoltatás 

helyszíni ellenőrzés 

 

Ügyeleti  

tevékenység 

Pedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek  

 Megfelelő 

munkavégzés 

 Igazgató, 

igazgatóhelyettes  Helyszíni ellenőrzés 

Az épület és 

környezetének 

állaga, tisztasága  

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges 

rongálások Igazgató helyettes Helyszíni ellenőrzés 

Április 

Tanórák, tanórán 

kívüli 

tevékenységek 

Pedagógusok, 

szabadidő szervező 

A 

teljesítményértékelé

si szempontok 

alapján 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

teljesítményértékelő 

bizottság, 

munkaközösség-

vezető óralátogatás 

József Attila Nap 

rendezvényei szervezők 

Forgatókönyv, 

műsor 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes Helyszíni ellenőrzés 

 

 

Diákközgyűlés szervezők Forgatókönyv igazgatóhelyettes Helyszíni ellenőrzés 

Szülői értekezlet, 

tanári fogadóórák osztályfőnökök 

Megtartásra 

kerültek-e  Osztályfőnöki mkv. 

Jegyzőkönyvek, 

jelenléti ívek 

Az épület és 

környezetének 

állaga, tisztasága  

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges 

rongálások Igazgató helyettes Helyszíni ellenőrzés 

Május 

Tanórák, tanórán 

kívüli 

tevékenységek 

Pedagógusok, 

szabadidő szervező 

A 

teljesítményértékelé

si szempontok 

alapján 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

teljesítményértékelő 

bizottság, 

munkaközösség-

vezető óralátogatás 

 Ügyeleti 

tevékenység 

Pedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztensek  

 Megfelelő 

munkavégzés 

 Igazgató, 

igazgatóhelyettes  Helyszíni ellenőrzés 

Országos 

kompetencia 

Koordinátor, mérést 

végző pedagógusok 

A jogszabályoknak, 

utasításoknak  Igazgató Helyszíni ellenőrzés 
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mérés  megfelelően történt-

e a mérés 

FIT mérés 

mérést végző 

pedagógusok 

A jogszabályoknak, 

utasításoknak  

megfelelően történt-

e a mérés Igazgató 

Beszámoltatás, 

mérési eredmények 

Év végi mérések 

mérést végző 

pedagógusok 

Pedagógiai 

programunknak 

megfelelően történt-

e a mérés 

Munkaközösség 

vezetők beszámoltatás 

Az épület és 

környezetének 

állaga, tisztasága  

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges 

rongálások Igazgató helyettes Helyszíni ellenőrzés 

Június 

Trianon emléknap szervezők 

Forgatókönyv, 

lebonyolítás  igazgatóhelyettes Helyszíni ellenőrzés 

Diagnosztizáló 

mérés 4. 

évfolyamon 

Koordinátor, mérést 

végző pedagógusok 

A pedagógiai 

programunknak 

megfelelően történt-

e a mérés Igazgató 

Írásbeli 

beszámoltatás 

Év végi osztályozó 

vizsgák vizsgabizottságok 

tantervi 

Követelmények-nek 

való megfelelés, 

dokumentáció igazgatóhelyettes 

beszámoltatás, 

dokumentumvizsgálat 

Tanügyigazgatási 

dokumentumok 

Az intézmény 

dolgozói  

A jogszabályoknak 

megfelelő kitöltés, 

valós adatok  

Igazgató 

igazgatóhelyettes dokumentumvizsgálat 

Az épület és 

környezetének 

állaga, tisztasága  

Megfelelő higiénés 

körülmények, 

esetleges 

rongálások Igazgató helyettes Helyszíni ellenőrzés 
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5. sz. melléklet 
 

ÁTLAGON FELÜL MUNKATELJESTMÉNY ELISMERÉSE 
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Áltagon felüli munkateljesítmény elismerése 
 

1. Jogi alap 
 

- A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. Törvény 
- A Magyar Köztársaság aktuális évi költségvetéséről szóló törvénye 
- A Munka Törvénykönyve 
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv.  
- A 138/1992. Kormányrendelet 

 
2. Bevezető 

 

A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekekkel, tanulókkal való folyamatos 
átlagon felüli munkateljesítményt, valamint az adott munkakör követelményeit 
kiemelkedően, tartósan jól teljesítő közalkalmazottat a munkáltató anyagi 
elismerésben részesítheti. 

Pedagógusi és nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 
részére a munkáltató a jogszabályban meghatározott címeket adományozhat a 
teljesítmény mértékének, illetve a munkáltató anyagi lehetőségének függvényében. A 
munkáltató a címeket csak fegyelmi vétség elkövetése után, fegyelmi büntetésként 
vonhatja vissza. 

A pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 
részére az átlagon felüli munkateljesítmény elismerésére havi rendszerességgel 
úgynevezett kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést állapítható meg egy 
tanév időtartamára. Adott pedagógusi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 
egymást követő tanévekben is megkaphatja a munkáját elismerő kereset-kiegészítést, 
amennyiben erre jogosultságát továbbra is fenntartja –a munkája tartósan átlagon 
felüli -, kizáró ok nem merült fel. Továbbá, közalkalmazotti jogviszonya iskolánkban 
minimum a két tanévet elérte. Alapfeladatát a jogszabályok alapján, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban idevonatkozó meghatározások alapján kifogás nélkül ellátja. 
 
Amennyiben jogszabályban meghatározott címmel rendelkezik a dolgozó, az adott 
tanévre vonatkozóan a havi rendszerességgel adható kereset-kiegészítés helyett 
egyszeri, egyösszegű kereset-kiegészítéssel jutalmazható a kiemelkedő 
munkateljesítmény elismerésére. 
Az egyszeri összeg megítélésének szabályai ugyanazok, mint a havi 
rendszerességgel megállapítható kereset-kiegészítésre vonatkozóak. 
A nem pedagógus közalkalmazottak kereset-kiegészítésére az intézmény 
rendelkezésére álló havi keretösszeg maximum 20%-a fordítható. 
 

3. Értékelési szempontok 
 
3.1. Tanítás-tanulási folyamat 
 

- szakmai bizottság /magas fokú szakmai felkészültség, pedagógiai kultúra stb./ 
- tervezettség, szervezettség 
- módszerek /optimális a tananyaghoz, tanulókhoz, motiváció/ 
- követelményszint 
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- interakció /kapcsolat, figyelem, aktivitás/ 
- kommunikáció /logikus, világos, érthető/ 
- szemléltetés 
- vázlat /táblai, tanulói füzet/ 
- értékelés 
- tanári stílus, egyéniség, dinamika 
- munkafegyelem 
- lemaradók segítése 
- Készség az új oktató-nevelő módszerek elsajátítására ás a azok gyakorlatban 

való alkalmazására, illetve megismertetésükre a nevelőtestület tagjaival.  
- A pedagógus teljesítményértékelési rendszer év végi minősítése kiindulási 

alapot képezzen az átlagon felüli munka elismerésénél. A minősítések 

tekintetében a jól teljesült, illetve a kiemelkedően jól teljesült minősítést kapott 
intézményi dolgozók részesülhetnek ebben a juttatásban. 

 
3.2. Nevelőmunka 

- nevelői stílus /kommunikáció, hangnem, elfogadás, példakép…/ 
- osztályfőnöki nevelőmunka 
- tanulók ügyeivel, gondjaival való foglalkozás, gondoskodás 
- tanulók megismerése, fejlesztése 
- hátrányos helyzetű /veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozás/ 
- gyermeki és diákjogok betartása 
- gyermek- és ifjúságvédelem 
- közösségteremtés 
- hallgatók fogadása, felkészítése 

 
3.3. Oktatás eredményessége 

- követelménytámasztás realitása 
- követelménytámasztás és a tanári munka összhangja 
- bukások indoklása 
- év végi eredmények, viszonyaik, viszony a csoportszinthez és az iskolai átlagoz 

 
3.4. Tanórán kívüli munkavégzés 
  

- megbízások vállalása, ellátása /osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 
diákönkormányzat segítése, igazgatóhelyettesi feladat/ 

- szakköri, sportköri, érdeklődési köri, felkészítő, felzárkóztató foglalkozások 
tartása 

- felügyelet óraközi szünetekben, versenyeken, rendezvényeken 
- helyettesítés vállalása 
- az iskola szervezeteiben való munkavégzés /pl. diákönkormányzat, sportkör/ 
- az iskola életét alakító munkában való részvétel /rendezvény, verseny, 

pályaválasztás, hagyományápolás, kapcsolattartás, szervezői, irányítói 
tevékenység/ 

- tanulmányi kirándulások 
 
 
 



Debrecen i  József  A t t i la  Á l ta lános  Isko la  OM 031079    
4030 Debrecen Monostorpályi út 63.                                          
Telefon/fax: 52/449-030    

Email: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 

  

 

 118 

3.5. Tehetségfejlesztés 
 

- tanulmányi, kulturális, sportverseny eredmények 
- versenyekre való felkészítés vállalása, végzése, rendszeressége 
- nyelvvizsgára felkészítés 
- tanulók fejlődésének segítése 

 
3.6. Fejlesztés, innováció 
 

- szakmai, pedagógiai önfejlesztés 
- tartalmi fejlesztő munka /tanterv, tankönyv, publikáció/ 
- tárgyi fejlesztő munka 

- új módszerek, eljárások bevezetése, elterjesztése 
- bemutató óra tartása 
- pályázatok készítése 
- nevelési, tantárgyi programkészítés 
- kísérletekben való részvétel 
- új értékek, események, rendezvények meghonosítása 

 
3.7. Együttműködés 
  

- a nevelőtestület tagjaival /meghallgatás, elfogadás, segítése/ 
- a tanulókkal 
- a szülőkkel /szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás/ 
- a környezettel 
- véleménynyilvánítások objektivitása 
- arculatformálás 
- csoporteredményesség segítése 
-  

3.8. Munkafegyelem - adminisztráció 
- oktatási dokumentumok vezetése /napló, ellenőrző könyv, igazolások, 

bizonyítványok, törzslapok stb./ 
- dolgozatok kezelése, megőrzése 
- oktatási tematika megléte, minősége 
- oktatási tematika betartása 
- munkarend betartása 
- állagmegóvás 
- határidők betartása 
- közreműködés az iskolai rend megtartásában 

Az értékelési szempontok rangsorát tekintve legfontosabb/ak/. 
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4. Kereset-kiegészítés juttatásának szabályozása 
 
4.1. A kereset-kiegészítésben való részesülés a bevezetőben 
megfogalmazottakon kívül megilleti. 
  

- A versenyt követő tanévre megilleti a kereset-kiegészítés azt a pedagógust, aki 
által felkészített tanuló/k/ bejutott/ak/ a Minisztérium által meghirdetett országos 
tanulmányi verseny döntőjébe. 

- A versenyt követő tanévre megilleti a kereset-kiegészítés azt a pedagógust, aki 
által felkészített tanuló országos vagy több megyei, városi kulturális vagy 
sportverseny /rendezvény/ döntőjében – ha az adott sportágból máshol nem 
igazolt versenyző – díjazott helyezést ért el /1-3. hely, különdíj stb./ 

- Több felkészítő esetén mérlegelni kell a felkészítés arányát az érintett 
pedagógusok közt. Egyéb átlagon felüli teljesítmény mellett megkaphatják a 
kereset-kiegészítést. 

- Az elismerést követő tanévre megilleti a kereset-kiegészítés azt a pedagógust, 
aki a nevelő-oktató munkájával kapcsolatos jelentős fejlesztést végzett 
/tantervet, tankönyvet írt, publikált, oktatási segédanyagok készített, stb./ 

- A kiemelkedő munkavégzésért fizethető kereset-kiegészítésre való jogosultság 
elbírálásánál az esedékességet megelőző tanév szolgál időalapul. 

 
4.2. Kereset-kiegészítésből egy tanévre kizárható okok 
 

- Aki fegyelmi büntetésben vagy egyéb írásbeli fegyelmező intézkedésben 
részesült. 

- Jelentős mértékű, indokolatlan eltérés a tantervtől; a tanítási órák pontatlan 
tartása; szülők és tanulók egy-egy pedagógus nevelő-oktató munkájával 
kapcsolatban indokolt és többszöri panasza; az intézmény pedagógiai jellegű 
„közterhei” /rendezvények programkészítése, stb./ többszöri nem vállalása. 

- Hosszabb idejű távollét 
 

5. Differenciálás 
 
A rendelkezésre álló pénzeszköz differenciálva kerül felosztásra.  
A differenciálás mértékéről az igazgató dönt a pedagógus teljesítményértékelő 
bizottság javaslatának figyelembevételével. 
A kereset-kiegészítés adható azon pedagógusnak is, akik címpótlék birtokosai és a 
jogosultságot megelőző tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 
 

6. A döntés-előkészítési folyamat 
 
 Az értékelési szempontok és súlyozásuk felülvizsgálati áttekintése jogszabályi 
változás esetén. 
Módosításokról, kiegészítésekről a nevelőtestület dönt. 
 A KT képviselői véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek a 
munkaközösség-vezetőnek vagy adott területért felelős igazgatóhelyettesnél – 
tanévzáró értekezletig. 
 Javaslatok leadása írásban az igazgatónak tanévzáró értekezletig. 
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6. sz. melléklet 

 
KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS 

MELLÉKLETEI 
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KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS MELLÉKLETEI 
 
Az iskolai könyvtár működési szabályzatának jogszabályi háttere:  
 

- 3/1975. KM-PM számú rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 
(leltározásáról) és az állományból törlésről szóló szabályzat kiadásáról   

-  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról    
- 10/1994. (V.13.) MKM rendelet a szakmai szolgáltatásokról  
- 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  
- 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről  
- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

- 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről  
- 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról  
- Az iskola pedagógiai programja és helyi tantervei  
 
Azonosító adatok:  
 
A könyvtár az iskola saját szervezeti egysége. 
A könyvtár neve: József Attila Általános Iskola Könyvtára 
Helye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 
Létesítésének időpontja: 1980. szeptember 7.  
A könyvtár körbélyegzője: József Attila Általános Iskola Könyvtára Debrecen, 
lenyomata és a használatára jogosult személy megnevezése az iskola szervezeti 
és működési szabályzatának mellékleteként megtalálható bélyegző-
nyilvántartásban szerepel. 

 
A könyvtár fenntartása:  
 
Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola szervezeti egységén 
belül a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: DTK) köteles 
gondoskodni.  
/Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11./ A szakszerű könyvtári szolgáltatások 
kialakításáért a Debreceni József Attila Általános Iskola és a fenntartó állami 
szerv vállal felelősséget.  
Az iskolai könyvtár a Hajdú-Bihar megyei iskolakönyvtári rendszer 
tagkönyvtáraként működik. A rendszer központja a Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Intézet; koordinációs központja az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum. 
A könyvtár működését az iskola igazgatója, illetve az igazgatóhelyettes ellenőrzi, 
és a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával irányítja.  
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A könyvtár feladatai, küldetésnyilatkozata:   
 
1. Iskolánk könyvtára nem nyilvános, ebből adódik használóinak köre: az 

intézmény dolgozói és tanulói. Könyvtárunk alapfeladata az állomány 
folyamatos gyarapítása, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 
bocsátása. 

2. Folyamatos tájékoztatás nyújtása az új dokumentumokról és a 
szolgáltatásokról.   

3. A könyvtár segítse az iskola oktató-nevelő munkáját, valósítsa meg a tanulók 
könyvtárhasználatra, olvasóvá nevelését. Biztosítsa a pedagógusok és a 
tanulók önművelési igényének, a tanórán kívüli idő hasznos eltöltésének 

lehetőségét. 
4. A tanulókkal meg kell ismertetni az információk, valamint a hagyományos és 

modern információhordozók könyvtári rendszerének lényegét, és el kell 
juttatni őket a könyvtár tér-és állományszerkezetében való eligazodásig.  

5. Rendszeres tantárgyi könyvtárhasználat ösztönzésével el kell érni, hogy a 
diákok ismerjék fel a könyvtár szerepét, jelentőségét az információ 
megszerzésében, az önálló tanulásban, a köznapi tájékozódásban és a 
szabadidő értelmes eltöltésében. 

6. Sokoldalú szolgáltatásain keresztül alapozza meg a tanulók 
könyvtárhasználói magatartását, tartós művelődési szokásaik kialakítását.  

7. Személyes tapasztalatok és közvetett információk alapján más 
könyvtártípusok szolgáltatásaival is meg kell ismertetni a tanulókat ahhoz, 
hogy tanulmányaikhoz, szakmai önképzésükhöz és életvezetési 
problémáikhoz ki tudják választani, használni tudják a megfelelő 
intézményeket, megértsék a könyvtári rendszerből eredő előnyöket.  

8. A különböző dokumentumtípusok /könyv, folyóirat, elektronikus 
dokumentumok/ formai, tartalmi jegyeinek és sajátos információs szerepének 
megismertetése alapján a gyerekeket fel kell készíteni arra, hogy a 
dokumentumokat tantárgyakhoz, tantárgyi témakörökhöz tudják kapcsolni.  

9. Sajátos eszközeivel, a rendelkezésre álló lehetőségek keretében segítse a 
pedagógusok alapvető szakirodalmi, pedagógiai és információs igényeit.  

10. Az iskolai könyvtár legyen színtere a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 
segítésének (a kötelező olvasmányok kölcsönzése, egyéb tájékoztató művek, 
ill. lexikonok használata), valamint a tehetséges diákok fejlesztésének is a 
kötelező irodalmon felüli ismeretek átadásának lehetőségével.         

    
 

Könyvtárunk gyűjtőköre:  
 

Könyvtárunk gyűjtőkörét az iskolánk által megfogalmazott és a nevelőtestület által 
elfogadott pedagógiai program határozza meg, állományalakítási szempontjainak 
kereteit jelen szervezeti és működési szabályzat rögzíti. A gyűjtőköri szabályzatnak 
megfeleltetett könyvtári állomány hatékony eszközül szolgál a pedagógiai program 
megvalósításához.  
/Részletesen a gyűjtőköri szabályzat rögzíti./ 
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Gyűjteményszervezés:  
 

A könyvtárunk állományának alakításánál figyelembe vesszük az alábbi 
szempontokat: 
- iskolánk nevelési és oktatási célkitűzései 
- pedagógiai programja 
- tantárgyi rendszere 
- pedagógiai irányzatai, módszerei 
- tanári és tanulói közössége 

 
Az állomány gyarapítása:  

 
Könyvtárunk állománya vásárlás és ajándék útján gyarapodik.  

A) Vásárlás:  
Könyvtárunk számára kétféle módon szoktunk vásárolni: 
- jegyzéken történő megrendeléssel (kiadóktól, könyvtárellátótól) 
- a dokumentum megtekintése alapján (könyvesboltokból) 
B) Ajándék: 
Az ajándékozás mint gyarapítási mód független a könyvtárra fordítható összegtől. 
Ajándékot általában más oktatási intézményektől vagy könyvkiadóktól szokott 
kapni a könyvtárunk, s ezek a bemutató példányok térítési és rendelési 
kötelezettség nélkül megtarthatók.  
 
Szerzeményezés:  
 

Könyvtári állományunk gyarapításához használt tájékozódási segédletek:  
- gyarapítási tanácsadók 
- kiadói katalógusok, kereskedői tájékoztatók 
- folyóiratok dokumentumismertetései  
- készlettájékoztatók 
- ajánló bibliográfiák 

Ha a beszerzésre kijelölt dokumentumok értéke túllépi az előirányzott összeget, akkor 
csökkenteni kell a vásárlás mértékét a következő lépésekben: 

- az ajánlott művek példányszámának csökkentése (kézi-és segédkönyvek, 
kötelező és ajánlott olvasmányok) 

 
 

- az ajánlott művek fajtáinak csökkentése (a tananyaghoz kapcsolódó 
kiegészítő dokumentumok)  

- a könyvtár gyűjtőköre által meghatározott törzsanyag példányszámának 
csökkentése 

- ugyanolyan című művek esetében az olcsóbb árfekvésű példányok 
megvásárlása részesül előnyben. 
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Számlanyilvántartás: 
 
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és pénzügyi szabályoknak 
megfelelő könyvelése iskolánk fenntartójának a feladata. 
 
A dokumentumok állományba vétele:  
 
A könyvtárba beérkezett, tartós megőrzésre szánt dokumentumokat az idevonatkozó 
rendelet és szabvány alapján ellátjuk a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári 
számmal, és bekönyveljük a címleltár könyvbe. Azokat a dokumentumokat, amelyeket 
a könyvtár tartós megőrzésre szánt, hat napon belül végleges nyilvántartásba kell 
venni. A mi könyvtárunkban jelenleg a címleltárkönyv szerinti nyilvántartás működik. A 

dokumentumok számítógépes feldolgozása folyamatban van, a Taninform program 
szerint folytatjuk ezt a feldolgozói tevékenységet. 
Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a 
könyvtárunk átmeneti időtartamra (legfeljebb három évre) szerez be. Az időleges 
megőrzésre szánt dokumentumainkat brosúrajegyzékben tartjuk nyilván. Ide soroljuk 
az alábbiakat: 

- brosúrák, műsorfüzetek 
- tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek 
- tervezési és oktatási segédletek  
- tartalom alapján gyorsan elavuló kiadványok, gazdasági és jogi 

segédletek, rendelet és utasítás gyűjteménye, törvénykönyvek, 
pályaválasztási és felvételi dokumentumok. 

 
Állományapasztás: 
 
Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő 
együtt képezi a gyűjtemény szervezés folyamatát. 
Az apasztás szükségessége és mértéke függ a gyarapítás minőségétől, az iskola 
szervezeti és profil váltásától, a tanított szakterület forrásainak avulási rátájától, a 
dokumentumok tárolásától és fizikai védelmétől, valamint a kölcsönzési fegyelemtől. 
Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

- tervszerű állományapasztás  
- hiány  
- természetes elhasználódás. 

 
Az elavult dokumentumok selejtezése: 
 
A válogatás csak a dokumentumok tartalmi értékelése alapján történhet, csupán leltári 
nyilvántartás alapján nem végezhető. Könyvtárunkban az a gyakorlat, hogy az 
állományból kivonás előtt a könyvtáros kikéri a szakmai munkaközösség-vezetők és 
az iskola vezetőség véleményét.  
Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot: 

- ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, 
téves információhoz juttatja az olvasókat 

- ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek és 
szabványok már megváltoztak  
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- ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, 
bővített kiadása. Helytörténeti, muzeális értékű dokumentumok elavulás címén 
nem törölhetők.  

 
A fölösleges dokumentumok kivonása:  
Az iskolai könyvtárban fölös példány keletkezik, ha:  

- megváltozik a tanterv 
- változik a kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke  
- megváltozik a tanított idegen nyelv 
- módosul vagy megváltozik az iskola szerkezete, profilja 
- a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket 
- az ajándékozás nem felelt meg a gyűjtőköri elveknek 

- csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt. 
 
Természetes elhasználódás:  
Ide sorolhatók azok a dokumentumok, amelyek a rendeltetésszerű használatra 
alkalmatlanná váltak. E a dokumentumok kivonása az iskolai könyvtárak állományából 
az esztétikai nevelés érdekében fontos feladat.  
Nem szabad selejtezni a muzeális értékű dokumentumokat, illetve azokat, amellyel 
kapcsolatban megőrző feladatokat vállalt a könyvtár.  
 
Hiány:  
 
Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum: 

a) elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült. (pl.: tűzeset, beázás vagy 
bűncselekmény) A bűncselekmény következtében keletkezett hiány 
kivezetése a nyilvántartásból történhet:  
- pénzbeli megtérítés címén (ha ismert az elkövető, a kár megtéríthető) 
- behajthatatlan követelés címén. 

                  b) az állomány ellenőrzésekor hiányzott.  
                  c) olvasónál maradt. 
A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig a 
kártérítés módjától függ. /A kártérítés módjait lásd a könyvtárhasználati 
szabályzatban!/  
 
A törlés folyamata:  
 
Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtáros tanár csak javaslatot 
tehet a törlésre, kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása. A 
kivezetésre vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg. Az állományapasztás 
során kivont dokumentumok közül általában a fölös példányokat általában felajánljuk 
az iskola dolgozóinak, tanulóinak.  
A fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra adja el. Az elszállításról a 
gazdasági vezető köteles gondoskodni. A dokumentumok eladását/megvételét igazoló 
bizonylat fénymásolata a könyvtár irattárában marad. A tervszerű állományapasztás 
során befolyt pénzösszeget térítményként a könyvtár állományának gyarapítására kell 
felhasználni, míg az ipari hasznosításra átadott dokumentumokért kapott összeget 
egyéb bevételként kell kezelni, állománygyarapításra nem fordítható. 
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A kivonás nyilvántartása:  
 
A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az igazgató aláírásával és az 
iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik.  
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát:  

- rongált, elavult, fölös példány 
- megtérített (pénzzel vagy dokumentummal) vagy behajthatatlan követelés 
- állományellenőrzési hiány (megengedett vagy normán felüli) 
- elháríthatatlan esemény.  

 
A könyvtári állomány védelme:  

 
A könyvtáros tanár a rábízott könyvtár rendeltetésszerű működtetéséért – az 
intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül – felelős. A 
dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, valamint a 
nyilvántartásból kivezetés során biztosítania kell.  
 
Az állomány ellenőrzése:  
 
Az állomány ellenőrzése a 3/1975 (VIII.17.) KM-PM rendelet alapján történik. A 
könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a 
gyűjtemény dokumentumait tételesen kell összehasonlítani a papírformátumú, ill. a 
számítógépes nyilvántartással. Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a 
rendelet nem vonatkozik, nem leltárkötelesek. A könyvtár revízióját az iskola 
igazgatója rendeli el, kivéve ha - személyi változás esetén – az átvevő 
könyvtárostanár kezdeményezi az állományellenőrzést. A leltározás végrehajtásáért, a 
személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a gazdasági vezető a felelős.  
Az állományellenőrzés típusai:  
A mi könyvtárunkban rendszerint időszaki és teljes körű állományellenőrzést végzünk. 
/Kivétel: ha az igazgató másképp rendelkezik!/  
A leltározás ideje alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért kell az ellenőrzést a 
szorgalmi időn kívül végezni.  
Az állományellenőrzés lebonyolítása: 
A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítania. A mi könyvtárunk gyakorlata 
szerint (mivel egy főállású könyvtárosa van) az iskola vezetősége gondoskodik egy 
állandó segítő munkatársról, akinek a megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. Az 
ellenőrzés módszere: a dokumentumok tételes összevetése a nyilvántartással.  
Az ellenőrzés lezárása:  
A revízió befejezéseként a könyvtáros elkészíti a záró jegyzőkönyvet, aláírja, majd ezt 
három napon belül át kell adnia az iskola igazgatójának. Ha az állományellenőrzést 
személyi változás indokolja, akkor természetesen az átadó és az átvevő 
könyvtárosnak is alá kell írnia a jegyzőkönyvet. A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben 
a megállapított hiány okait a könyvtárostanár köteles indokolni. Az ellenőrzés során 
megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha az iskola igazgatója 
a jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad. Az engedélyezés után történik a hiányként 
jelzett dokumentumok kivezetése a nyilvántartásból. 
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Az állomány jogi védelme:  
A könyvtáros tanár hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára senki nem 
vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a vásárlás tényét 
igazoló számla és a dokumentumok együttes megléte alapján történhet. A beérkezett, 
tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba kell venni.  
A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését.  
A könyvtáros tanár felelősségre vonható a dokumentum – és/vagy eszközök hiányáért 
, ha bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási, kezelési használati és 
működési szabályait, vagy kötelességszegést követett el. 
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével 
okozott kárért. A tanulók és a dolgozók tanuló-vagy  munkaviszonyát megszüntetni 
csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet. Amennyiben ezt 

elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség.  
Mivel a könyvtárhoz tartozó tágas olvasóterem klubhelyiség is egyben, ahol 
foglalkozások és szabadidős programok is rendszeresen zajlanak, ezért a könyvtáros 
egyszemélyi anyagi felelőssége csak akkor kérhető számon, ha garantált, hogy a 
könyvtár belső (külön kulccsal zárható) szabadpolcos helyiségét az ő távollétében 
nem használja senki.  
A könyvtárostanár hosszantartó távolléte esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes 
részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének időtartamát rövid 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 
Az állomány fizikai védelme:  
A könyvtár helyiségeiben szigorúan be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A 
könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni szigorúan tilos! A könyvtárból való 
távozás előtt a helyiséget áramtalanítani kell. Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni a 
könyvtár területén. Tűz esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz.  
Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára! A helyiség rendszeres takarítása 
nagyon fontos. A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai 
ártalmaktól. (erős fény, por, szélsőséges hőmérséklet stb.) A beteg, rovarok által 
megtámadott vagy penészes dokumentumokat lehetőleg azonnal el kell távolítani az 
állományból; megmentésük féregtelenítéssel vagy fertőtlenítéssel történhet. 
 
Az állományvédelem nyilvántartásai:  
Állományellenőrzési jegyzőkönyv:  
Ebben rögzíteni kell:  

- az állományellenőrzés időpontját 
- a leltározás jellegét 
- az előző állományellenőrzés időpontját 
- az állomány nagyságát, értékét 
- a leltározás számokban, tényekben kifejezett végeredményét. 

Kölcsönzési nyilvántartás:  
A mi könyvtárunkban a kölcsönzés tényét jelenleg még füzetes nyilvántartásban 
rögzítjük. A kölcsönzői füzetekben feltüntetjük az olvasó neve alatt a kölcsönzés 
napját, a kölcsönzött dokumentumok leltári számát és címét, valamint az olvasó 
aláírásával hitelesíti a kölcsönzés tényét. Ugyanitt rögzítjük a dokumentum 
visszaérkezésének napját is. A könyvtárostanár a kölcsönzési nyilvántartás adatainak 
kezelésénél tartsa tiszteletben a tanulók személyiségi jogait.! 
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A könyvtárhasználók jogait és kötelességeit a Könyvtárhasználati szabályzat rögzíti. A 
dokumentumok visszaszolgáltatásának jogi biztosítéka ez.  
/Lásd bővebben a mellékletet!/ 
  
 
A gyűjteményszervezés alapdokumentumai:  
A gyűjteményszervezés a jogszabályokban meghatározottak szerint történik. 
 
A könyvtári állomány elhelyezése, működés feltételei:  
A mi könyvtárunk az iskola újabban elkészült épületszárnyának tetőterében kapott 
helyet tágas, világos és esztétikus környezetben. Két helyiségből áll: egy kényelmes, 
modern, szép olvasóterem (158 m2) és egy szabadpolcos kölcsönző helyiség (54 m2) 

várja minden tanítási napon az olvasókat. A megközelítőleg 11 000 kötetes könyvtár 
270 tanuló és közel 50 dolgozó kulturális és művelődési igényeit hivatott kiszolgálni.  
 
A könyvtári állomány tagolása:  
Könyvtárunkban a következő állományegységeket különítettük el: 

a) kézikönyvtár 
b) ismeretterjesztő irodalom 
c) szépirodalom 
d) folyóiratok 
e) pedagógiai gyűjtemény 
f) tankönyvek 

      g)  elektronikus dokumentumok  
 
Kihelyezett letétek:  
A letéti állományrészek fontos szerepet töltenek be az iskola mindennapi oktató 
munkájában, valamint a hivatali ügyek lebonyolításában, az adminisztrációs 
tevékenység ellátásában. Két helyen van kihelyezett letéti állomány:  

a) az iskola titkárságán az igazgatóhelyettes irodájában 
b) a fejlesztőpedagógus munkaterületén zárt szekrényben. 
 

A könyvtári állomány feltárása: 
 
Intézményünk könyvtári állományát jelenleg a címleltárkönyv alapján tartjuk nyilván. 
/Bővebben lásd „A katalógusszerkesztési szabályzat” című mellékletben!/  
 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 
Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül is 
lehetővé tegye a minden olvasója számára a gyűjteménye használatát.  
/A használók jogait és kötelességeit „Könyvtárhasználati szabályzat” című melléklet 
tartalmazza./ 

- tájékoztatás a könyvtár dokumentumairól 
- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartása 
- könyvtári dokumentumok helyben használatának biztosítása 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése 
- számítógépes informatikai szolgáltatás 
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A könyvtárhasználat módjai:  
Helybenhasználat, kölcsönzés, csoportos használat 
   
Helybenhasználat:  
A helybenhasználat tárgyi és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit pedig 
a könyvtárostanárnak kell biztosítania. A könyvtárostanárnak szakmai segítséget kell 
adnia:   

- az információhordozók közötti eligazodásban 
- az információk kezelésében  
- a szellemi munka technikájának alkalmazásában 
- a technikai eszközök használatában.  

A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell 

rögzíteni. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatóak az 
alábbiak:  

- a kézikönyvtári állományrész 
- különgyűjtemények (folyóiratok, elektronikus dokumentumok)  

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, 
indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közti időre kikölcsönözhetik.  

 
Kölcsönzés:  
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. 
Dokumentumot kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel 
szabad. Az átvételt a kölcsönző aláírásával kell hitelesíteni.  
Iskolai könyvtárunkban a kölcsönzés nyilvántartását jelenleg olvasói füzetekben 
rögzítjük. Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumért köteles az olvasó a 
könyvtárhasználati szabályzatban rögzített összegű kártérítést kifizetni vagy egy 
ugyanolyan című művel pótolni. 
A könyvtár nyitvatartási idejének megállapításakor figyelembe vettük az iskola tárgyi 
lehetőségeit, tanítási rendjét és az olvasói igényeket. 
 
Csoportos használat:  
Az osztályok, a tanulócsoportok, szakkörök részére az iskola pedagógusai szakórákat, 
szakköri és szabadidős foglalkozásokat tarthatnak. Ezek megtartásához – igény 
szerint –a könyvtárostanár szakmai segítséget nyújt.  
 
A könyvtár egyéb szolgáltatásai:  
Az iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül – a felmerülő 
igényeknek megfelelően – az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja: 
információszolgáltatás, témafigyelés, ajánló bibliográfia készítése, 
másolatszolgáltatás.  
A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai közül könyvtárunkban a kölcsönzési és a 
statisztikai nyilvántartást vezetjük.      
 
A könyvtár használói köre:  
Az intézményünkben működő könyvtár nem nyilvános, csak az iskola tanulói, dolgozói 
jogosultak a használatára. A tanulói-vagy munkaviszony megszüntetése csak az 
esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet. A beiratkozás és a könyvtári 
szolgáltatások igénybevétele díjtalan.     
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A könyvtárostanár munkaköri leírása:  
Az iskolai könyvtárat könyvtárosi és pedagógiai képesítéssel rendelkező főállású 
könyvtárostanár vezeti, aki az iskola nevelőtestületének tagja.  
/A könyvtáros munkaköri leírását az iskola szervezeti és működési szabályzat 
melléklete tartalmazza./  
 
A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok:  
A könyvtáros tájékoztatást ad a tantestületnek a tanulók könyvtárhasználatáról. 
Elkészíti a könyvtári statisztikát, javaslatokat ad a könyvtári költségvetés 
tervezéséhez. Figyelemmel kíséri a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, 
gazdaságos felhasználását. Végzi a könyvtári iratok kezelését. Nevelőtestületi és 
munkaközösségi értekezleten képviseli a könyvtárat. Részt vesz szakmai 

értekezleteken, továbbképzéseken. Szakmai ismereteit önképzés útján gyarapítja.  
 
Állományalakítás, feltárás, állományvédelem:  
A könyvtáros végzi – a rendelkezésére álló anyagi keret függvényben – az állomány 
folyamatos, tervszerű gyarapítását. Végzi a dokumentumok állományba vételét, 
naprakészen vezeti az állomány nyilvántartását. Ismernie kell a felhasználók 
oktatással kapcsolatos igényeit. Folyamatosan vonja ki az állományból az 
elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumokat. Részt vesz a könyvtár 
átadásában, átvételében. Előkészíti és lebonyolítja az időszakos és soron kívüli 
leltározást, és elvégzi annak adminisztratív teendőit.  
 
Olvasószolgálat, tájékoztatás:  
A könyvtáros lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos használatát, végzi a 
kölcsönzést. Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk 
kezelésében, az ehhez szükséges ismeretek elsajátításában. Tájékoztatást ad az új 
könyvekről, időszaki kiadványokról.  
 
Könyvtárpedagógiai tevékenység:  
A könyvtáros megtartja a tantervben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati 
órákat minden évfolyam tanulóinak. Biztosítja a szaktanároknak és tanulóknak az 
ismeretszerzés folyamatában a könyvtár teljes eszköztárát, a tájékoztató apparátusát 
és a különböző szolgáltatásait. A könyv-és könyvtárhasználati ismeretek tanításán túl 
feladata még a könyvtárhasználatra épülő szakórák, foglalkozások előkészítése. A 
könyvtár-pedagógiai tevékenységünket az intézményi pedagógiai program részletesen 
tartalmazza 
 
Könyvtár kapcsolatai:  
Könyvtárunk szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás, 
pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, módszertani útmutatás stb.) a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Intézet segíti, bevonva ebbe a tevékenységbe a könyvtári 
szakértőket, szakfelügyelőket és a könyvtári munkaközösség-vezetőket is.  
Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a lakókörzetünk fiókkönyvtárával. 
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Zárórendelkezés:  
 
Ez a működési szabályzat a József Attila Általános Iskola szervezési és működési 
szabályzatának része; hatálya kiterjed a könyvtárostanárra, a könyvtár szolgáltatásait 
igénybevevők körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet 
végeznek. A szabályzat gondozása a könyvtáros feladata; a szabályzatot az igazgató 
a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. Az iskolai könyvtár működési 
szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.  

 
 
 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei:  

 
a): Gyűjtőköri szabályzat 
b).: Könyvtárhasználati szabályzat 
c): A katalógus szerkesztési szabályzata 
d): Tankönyvtári szabályzat  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a) melléklet: Gyűjtőköri szabályzat  
 
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre:  
Könyvtárunk gyűjtőkörének meghatározásánál intézményünk pedagógiai programjából 
indultunk ki, valamint mérlegeltük a külső források használatának lehetőségét. Mivel a 
pedagógiai programban meghatározott cél-és feladatrendszert tartjuk elsődlegesnek, 
ez határozza meg a könyvtárunk alapfunkcióját. Az ebből adódó feladataink 
megvalósítását segítő információhordozók tartoznak állományunk főgyűjtőkörébe. Az 
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ide tartozó dokumentumokat a teljesség igényével igyekszünk gyűjteni. Iskolai 
könyvtárunk a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését csak 
részlegesen tudja vállalni; az ide sorolható dokumentumok képezik könyvtárunk 
mellékgyűjtőkörét.  
 
A gyűjtőkört meghatározó tényezők:  
A)  
   -  Az iskola szerkezete és profilja: intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, 
az       alsó tagozatban iskolaotthonos rendszerben folyik az oktatás. Diákjaink angol 
és német     nyelvet, valamint informatikát tanulnak a harmadik évfolyamtól kezdve. 
     -  Nevelési és oktatási céljainkat az iskola pedagógiai programja részletesen 
tartalmazza.  

     -  Az iskola helyi tanterve 
     -  A NAT szerint megalkotott tantárgyi követelményrendszer  
B)  Az iskola közelében működő közkönyvtárat is meg kell említeni iskolán kívüli 
tényezőként, hiszen annak szolgáltatásait is ismerik és rendszeresen igénybe veszik 
tanulóink. A telepi könyvtárral nagyon jól működik a kapcsolatunk, kölcsönösen 
segítjük egymás munkáját. Évenként több közös programunk is szervezünk, így 
segítve a gyerekek olvasóvá nevelését.   
 

A gyűjtőkör a könyvtár funkciója szerint: fő-és mellékgyűjtőkör:  
Főgyűjtőkör: A könyvtár alapfunkciójából adódó feladatok ellátásához szükséges 
dokumentumok.  
Írásos, nyomtatott dokumentumtípusok:  

- kézi-és segédkönyvek 
- a tantervben meghatározott kötelező és ajánlott olvasmányok 
- az óravezetés során szükséges munkáltató könyvek 
- a tananyagot kiegészítő szépirodalom és ismeretterjesztő irodalom 
- pedagógiai szakirodalom 
- periodikák (ez mindig az anyagi lehetőségek és a folyóirat-kínálat függvénye) 

Nem nyomtatott dokumentumtípusok:   
- CD lemezek az ének és az idegen nyelvek oktatásához 
- DVD lemezek a különböző tantárgyak oktatásához (pl.: dokumentumfilmek, 

irodalmi művek filmadaptációi) 
- Interaktív oktatócsomagok  

Mellékgyűjtőkör:  
- A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek megvalósítását képező 

dokumentumok.   
- A tantervekben, tankönyvekben nem szereplő gyermek-és ifjúsági irodalom 

        -  Az iskolai szakkörök dokumentumigénye, valamint a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez    szükséges szépirodalom, illetve ismeretterjesztő irodalom. 

 
A könyvtár állomány egységei:  

- kézikönyvtári állomány 
- szépirodalom 
- ismeretterjesztő irodalom 
- pedagógiai gyűjtemény 
- hivatali segédkönyvtár 
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- tankönyvtár 
- időszaki kiadványok  

 
A gyűjtés szintje és mélysége:  
Könyvtárunk – tekintettel az elmúlt évtizedek folyamatosan szűkre szabott anyagi 
lehetőségeire – erősen válogatva gyűjt. A NAT által meghatározott műveltségi 
területek, illetve azok követelményrendszerének megvalósításához szükséges 
dokumentumok beszerzése elsődleges feladat, ezeket a teljesség igényével gyűjtjük.   
 
a) Kézikönyvtári állomány /nem kölcsönözhető/ 
   A teljesség igényével gyűjtjük a műveltségi területek alapdokumentumait az életkori 
sajátosságok figyelembe vételével:  

- általános lexikonok és enciklopédiák  
- a tanított nyelvek (angol, német) szótárai  
Válogatva gyűjtjük: kézikönyveket, összefoglalókat, atlaszokat, adattárakat, 
albumokat. 

 

b/ Ismeretközlő irodalom: /kölcsönözhető/  
   Iskolánk válogatva tudja gyűjteni a gyermek-és ifjúsági ismeretközlő irodalmat, 
amelyek a különböző tantárgyi tananyaghoz kapcsolódnak. Például: 

- az informatikaoktatás alapszintű irodalmát 
- az idegen nyelvek (angol, német) oktatásához szükséges dokumentumokat  
- az éne-zene tanításához szükséges dokumentumtípusokat 
- a pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretközlő dokumentumokat 
- a középiskolai felvételi követelményrendszerének irodalmát.  
A válogatás során előnyt élveznek azok a könyvek, amelyek egy-egy sorozathoz 
tartoznak, s amelyeknek egyes darabjai már megvannak állományunkban. Ilyenek 
például könyvtárunkban az alábbiak: (a felsorolás nem teljes körű)  
- Szemtanú 
- 100 állomás 100 kaland 
- Mi micsoda? 
- Larousse képes történelem 
- SH atlasz stb.  
- Búvár zsebkönyvek 
- A világ állatai 
c/ Szépirodalom: 

A teljesség igényével gyűjtjük /anyagi lehetőségeink függvényében/ az 
alábbiakat:  

- A helyi tantervben szereplő kötelező és ajánlott olvasmányokat 
- Általában a tananyagban szereplő szerzők műveit 
- A tananyaghoz kapcsolódó nemzeti antológiákat 
- Népköltészeti irodalmat  
- Az oktató-nevelő program megvalósításához szükséges 

dokumentumokat. 
Válogatva gyűjtjük: a magyar szerzők kritikai kiadásait; átfogó antológiákat a  magyar 
és világirodalomból; a magyar- és világirodalom klasszikusainak műveit. 
 
d/ Pedagógiai gyűjtemény:  
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Válogatva tudjuk gyűjteni a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak 
dokumentumait:  

- Pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat 
- A pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél 

megvalósításához szükséges szakirodalmat 
- A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalmát 
- A műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit  
- A tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait 
- Az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjteményeket /teljességgel/ 
- Az oktatási intézményekre vonatkozó tájékoztatókat. /teljességgel/ 
 
e/ Könyvtári szakirodalom:  

A hatékony és jogszerű könyvtárműködtetés érdekében gyűjtenünk kellene:  
- A kurrens jellegű tájékozódási segédleteket 
- A könyvtári feldolgozó munka szabályzatait tartalmazó segédleteket 
- A könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket 
- A könyvtárhasználattan módszertani segédleteit  
- valamint a módszertani folyóiratokat is, de sajnos erre eddig nem volt 

módunk.  
 

     f/ Hivatali segédkönyvtár:  
A teljesség igényével gyűjtjük az iskola: 

- irányításával,  
- igazgatásával,  
- gazdálkodásával,  
- ügyvitelével  
- és munkaügyével kapcsolatos kézikönyveket, 

jogszabálygyűjteményeket, és ezekhez kapcsolódó folyóiratokat. 
/Ezek a dokumentumok is a könyvtár állományát képezik, de 
letétként az irodában őrzik őket./  

 
g/ Időszaki kiadványok:  

Folyóiratok rendelésére az utóbbi években egyáltalán nem volt lehetőségünk, így csak 
a meglévő (helyenként idejétmúlt) periodikák állnak rendelkezésünkre, melyek közül 
sajnos nem tudtunk beköttetni azokat sem, melyeket tartós megőrzésre szántunk. 
Amennyiben a jövőben lesz módunk arra, hogy ezt az állományrészt gyarapíthassuk, 
akkor mindenképpen a pedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítő folyóiratok 
rendelése lesz elsődleges feladatunk, ugyanis e terület a szakirodalmának frissítése 
segíti a mindennapi oktató-nevelő munkát.  

b) melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat  
 
A könyvtár használatára jogosultak köre:  

Az iskolánkban működő könyvtár nem nyilvános, azaz csak az iskola tanulói, 
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói jogosultak a használatára.  

 
A könyvtárhasználók jogai és kötelességei:  

A) Jogok:  
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- Az iskola minden dolgozójának és tanulójának joga van a könyvtár 
nyitvatartási idejében igénybe venni a könyvtár szolgáltatásait.  

- A könyvtárhasználóknak jogukban áll az iskolai munkájukhoz kapcsolódó 
irodalom kutatásához a könyvtáros segítségét kérni, illetve önálló kutatást 
végezni.  

- Az iskolai könyvtár kézikönyvtári állományát és egyéb nem kölcsönözhető 
dokumentumokat helyben használhatják azok (az iskolával jogviszonyban álló) 
a személyek, akik nem iratkoztak be a könyvtárba.  

- Az iskola pedagógusainak lehetősége van – a könyvtáros engedélyével – a 
nem kölcsönözhető dokumentumokat (kézikönyvek, audiovizuális 
információhordozók, folyóiratok) kizárólag tanítási órákra szemléltetés céljából 
igénybe venni.  

     
B) Kötelességek:  
- Minden könyvtárhasználó személynek (függetlenül attól, hogy könyvtári 

tag-e vagy sem) kötelessége betartani  a könyvtárhasználati szabályzatban 
rögzített szabályokat.  

- Minden könyvtárhasználó anyagi felelősséggel tartozik az általa kölcsönzött 
dokumentumok épségben történő visszaszolgáltatásáért. Ellenkező esetben 
kártérítést kell fizetni az elvesztett vagy megrongálódott dokumentumokért. 

- Minden könyvtárhasználó erkölcsi felelősséggel is tartozik az iskola könyvtári 
állományáért; így tehát ha valaki az iskola területén vagy környékén könyvtári 
pecséttel ellátott dokumentumot talál, köteles azt térítés nélkül visszavinni a 
könyvtárba.  

- Minden könyvtárhasználó köteles az iskolai könyvtár területén a kulturált 
viselkedés szabályait betartani.  

- Minden könyvtárhasználó köteles a beiratkozáskor megismerni a könyvtár 
használati szabályait, és annak előírásait magára nézve kötelező érvényűnek 
tekinteni. 

 
A könyvtárhasználat feltételei:  
A) A beiratkozás módja:  
A könyvtári állomány helyben használatának nem, de a kölcsönzésnek feltétele a 
beiratkozás. A felnőtt dolgozók automatikusan könyvtári tagok, a tanulók 
beiratkozásának viszont feltétele a szülői beleegyezés és anyagi felelősségvállalás. 
Ennek rögzítése az ellenőrző könyvben történik az alábbi szöveg alapján:  
  „Az iskolai könyvtár használata ingyenes. A tanuló köteles megtéríteni az elvesztett 
könyvtári könyvek aktuális forgalmi értékét, vagy ugyanolyan cíművel pótolni.” 

A szülő a szöveg aláírásával jelzi, hogy tudomásul veszi és engedélyezi gyermeke 
könyvtárba járását, és érte anyagi felelősséget vállal.  
A kölcsönzést a mi könyvtárunkban kölcsönzési füzetekben tartjuk nyilván. Ebbe a 
beiratkozás alkalmával bejegyezzük a tanuló nevét, osztályát, lakcímét és az 
osztályfőnök nevét. Beiratkozáskor kell az olvasóval megismertetni a könyvtár 
használatának szabályait. A beiratkozás és a könyvtári szolgáltatások igénybevétele 
díjtalan. 
 
B/ A kölcsönzés menete, előírásai:  
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A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár engedélyével lehet 
kivinni. Kölcsönzésre csak a hivatalosan bejegyzett könyvtári tagok jogosultak; 
dokumentumokat kölcsönözni csak az „Olvasók és kölcsönzések nyilvántartása” 
füzetben való rögzítéssel szabad. Az átvételt a kölcsönző személynek aláírásával kell 
hitelesítenie. Kölcsönzés a tanulók számára csak a könyvtár nyitvatartási idejében 
lehetséges, a pedagógusok számára sürgős esetben a könyvtár zárva tartása alatt is, 
ha ehhez adottak a személyi és tárgyi feltételek. /Ha a könyvtárban nincs 
könyvtárhasználati óra, illetve ha a könyvtáros az iskola épületében tartózkodik./ 
A könyvtár minden tanítási napon nyitva van az alábbiak szerint:  

Hétfőn szerdán és csütörtökön: 1010- 15 00  
Kedden: 1000 – 1400  
Péntek: 1000 – 13 00  

A nyitva tartás időpontja az órarendhez igazodva változhat. Az 1. osztályosok csak a1. 
félév végén iratkozhatnak be a könyvtárba, mivel akkorra tanulnak meg olvasni, és 
akkor már jobban tudnak ügyelni a kölcsönzött könyvek épségére.  
A kölcsönzés időtartama a gyerekek számára a mi könyvtárunkban három hét, ennek 
meghosszabbítása maximum kétszer lehetséges. A pedagógusok számára a 
kölcsönzés időtartama:  

a) A tanításhoz feltétlenül szükséges dokumentumok esetén max. az adott 
tanév vége 

b) Egyéb dokumentumok esetében négy hét. 
A kölcsönözhető dokumentumok száma:  
1. az 1.osztályos tanulók részére: 1 darab 
2. a 2.osztályos tanulók részére: 2 darab 
3. a 3-8.osztályosoknak: 3 darab 
4. a pedagógusok számára: a tanítás mindennapjaihoz feltétlenül szükséges 

tankönyveken, munkafüzeteken és tanítási segédleteken kívül maximum nyolc darab 
dokumentum kölcsönözhető egyszerre. 

Tekintettel a könyvtár nehéz anyagi helyzetére az alábbi dokumentumok nem 
kölcsönözhetők a gyerekek számára:  

a) a 5000 forintnál drágább könyvek 
b) a könyvtár állományában 1 példányban meglévő könyvek  
c) az audiovizuális dokumentumok /CD-k, DVD-k, hangkazetták/ 

Az elvesztett vagy megrongált könyvek és tankönyvek után minden kölcsönző köteles 
megtéríteni a dokumentum aktuális forgalmi értékét, vagy ugyanolyan cíművel pótolni 
azt. A tanulói jogviszony ill. munkaviszony megszüntetése csak a könyvtári tartozás 
rendezése után történhet. Minden olvasó köteles legkésőbb a tanév végén minden 
nála lévő könyvtári dokumentumot visszaszolgáltatni, hogy a könyvtáros elvégezhesse 
az időszaki állományellenőrzést. Szorgalmi időn kívül a könyvtárunk működése 
szünetel.  
 
A könyvtárhasználat módjai: helyben használat, csoportos használat, kölcsönzés 
 
A könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés, információszolgáltatás, témafigyelés, ajánló 
bibliográfia készítése. /Szeretnénk a jövőben internet hozzáférési lehetőséget 
biztosítani olvasóink számára./  

 
A könyvtár házirendje 
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1. A könyvtár területén is az iskola házirendjének szabályai érvényesek. 

 
2. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjére, tisztaságára vigyázni.  

 
3. A könyvtár területén kötelező a csendes beszéd, a kulturált viselkedés. 

 
4. Ételt, italt bevinni a könyvtárba, illetve ott fogyasztani tilos! 

 
5. A könyvtár belső terébe sapkát, kabátot, táskát bevinni nem szabad, kötelező az 

olvasóteremben elhelyezett fogas használata. 
 

6. A könyvtári dokumentumokat mindig a helyére kell visszatenni, ezért célszerű a 
kölcsönző pulton elhelyezett őrjegyek használata. 

 
7. A visszahozott dokumentumokat a kölcsönző pultra kell tenni, illetve minden 

esetben be kell mutatni a könyvtárosnak. 
 

8. A könyvtárban diák csak nyitvatartási időben tartózkodhat, illetve tanítási órán az 
órát tartó pedagógus felügyeletével.  

 
9. A könyvtárhoz tartozó olvasóterem klubhelyiség is, mely lehetőséget kínál 

többféle szabadidős programhoz: folyóirat-olvasás, filmnézés, társasjátékok. 
Ilyenkor a könyvtáros és a tanulócsoportért felelős pedagógus együttesen 
biztosítja a gyerekek felügyeletét.  

 
10.  A könyvtárban elhelyezett tárgyak (képek, virágok, asztalterítő, számítógépek 

stb.) az iskola vagyonához tartoznak, ezért azok tisztaságának, épségének 
védelme minden könyvtárhasználónak alapvető kötelessége.     

 
c) melléklet: A katalógus szerkesztési szabályzata:  
 

1. A könyvtári állomány feltárása  
A könyvtári állomány feltárása a dokumentumok formai (dokumentum-leírás) és 
tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.  
Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza: 

- a raktári jelzetet 
- a bibliográfiai leírási és besorolási adatokat   
- ETO szakjelzetet 
- Tárgyszavakat.  

 
1.1 A dokumentum-leírás szabályai:  
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait, 
(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget. (besorolási adatok)  
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás 
forrása mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár 
az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt 
adatokra azonban ugyanazok a szabályok érvényesek.  
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A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:  
- főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 
- szerzőségi közlés 
- kiadás sorszáma, minősége 
- megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 
- oldalszám + mellékletek: illusztráció; méret 
- (sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám) 
- megjegyzések  
-kötés: ár 
- ISBN-szám  
 
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási 

adatok megválasztását szabványok rögzítik.  
 
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:  

- a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe) 
- cím szerinti melléktétel (szerkesztő, összeállító, válogató, átdolgozó) 
- tárgyi melléktétel  

 
1.2. Osztályozás:  
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó. 
 
1.3. Raktári jelzetek:  
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat 
Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.      
 
1.4 Az iskolai könyvtár katalógusai:  
A tételek belső elrendezése szerint: 
- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján)  
 
Dokumentumtípus szerint: 

- könyv  
- Formája szerint:  
- cédula  
- számítógépes (Taninform program) 

 
A cédulaszükségletet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján állapítjuk 
meg. 
Betűrendes leíró:  
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik. (Lásd: 
besorolási adatok) 
Iskolai könyvtárunk állományának számítógépes feltárása folyamatban van. Jelenleg a 
régi anyag számítógépes feldolgozása folyik a Taninform program alapján. 
 
A katalógusok építése, gondozása folyamatos munkát igényel. Legfontosabb teendők 
ezen a területen: - az észlelt hibák azonnali kijavítása 
               - az állományból törölt dokumentumok cédulájának kiemelése. 
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 Jogosultságok: az állomány számítógépes feldolgozása, az adatbázis kezelése a 
mindenkori könyvtáros állandó feladata.  
 
d) melléklet: Tankönyvtári szabályzat 
 
5.számú melléklet: A tankönyvtári szabályzat: 
  

A tartós könyveket tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre 
jogosultak birtokába adni.  

Az iskolai könyvtár állományába került dokumentumok csak könyvtári 
bélyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők.  
A tankönyvtámogatás 25 % - ának felhasználásával vásárolt tankönyvek, tartós 

tankönyvek, továbbá nem hagyományos dokumentumok állományba vételénél, 
nyilvántartásánál, valamint selejtezésénél a hatályos könyvtári jogszabályokat 
követjük.  

 Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is 
meg kívánja oldani, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, 
ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik.  
 
A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje:  
- egy évfolyamon át használt tankönyvek esetén: szeptember 1 – június 15. Abban az 
esetben, ha a tanuló pótvizsgát tenni köteles, akkor az adott tantárgy tankönyveit a 
nyári szünet ideje alatt is kikölcsönözheti, maximum a pótvizsga napjáig. 
- több évfolyamon át használt tankönyvek esetén: legfeljebb három év.  
 
A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása:  
A kölcsönzött tartós tankönyveket egy külön „Olvasók és kölcsönzések nyilvántartása” 
című füzetben tartjuk nyilván, elkülönítve az egyéb kölcsönzött könyvektől.  
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes (könyvtári pecséttel ellátott) tankönyvet 
köteles megőrizni, és azt rendeltetésszerűen használni. Ebből következően elvárható 
tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább öt évig használható állapotban legyen.  
 
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:  

- az első tanév végére: legfeljebb 20 %-os  
- a második tanév végére: legfeljebb 40 %- os  
- a harmadik tanév végére: legfeljebb 60 %-os  
- a negyedik tanév végére: legfeljebb 80 %-os  
- az ötödik tanév végére 100 %-os lehet. 

 
Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyveket 
köteles visszaadni. A tanuló, illetve annak szülei kötelesek a tankönyv elvesztéséből, 
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás 
mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtárostanár feladata.   
 
A kártérítés mértéke: 
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul 
nagyobb, a tanulónak a tankönyv (a rongálódás pillanatában érvényes) 
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tankönyvjegyzékben szereplő aktuális vételárának megfelelő hányadát (öt tanévet 
figyelembe véve) kell kifizetnie:  

- az első tanév végén az elvesztett vagy megrongált dokumentum aktuális 
beszerzési árának 75 %-át, vagy újjal kell pótolnia 

- a második tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 50 %-át 
- a harmadik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 25 %-át 
-  negyedik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 0 %-át.  
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7. sz. melléklet 
 

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 
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Az iskolai tankönyvellátás rendje  

 
a 2001. évi XXXVII. Törvény , a 23/2004. (VIII.27.) OM és a 16./2013.(II.28.) 

EMMI  
rendelet alapján 

 
1. Általános rész 

 
A tankönyvrendelés ütemtervét minden év január 25-ig az iskola igazgatója készíti el. 
Az ütemterv tartalmazza a tanulói tankönyv támogatási igények felmérését, a 
tankönyvek kiválasztási rendjét, a tankönyvrendelés összeállításának eljárását. 

 
2. A tankönyvtámogatási igények felmérése 
 

Minden év január 10-ig az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse felméri a 
tankönyvtámogatás iránti igényt. (a16./2013.(II.28.) EMMI rendelet 5. melléklete  
igénylőlapon). 
Valamint felméri, hogy a normatív kedvezmények körébe nem tartozó milyen további 
igények merültek fel. 
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való 
jogosultságot igazoló iratot. A tankönyvtámogatást igénylők számáról a gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős írásbeli tájékoztatást ad az iskola igazgatójának. 

 
3. Tájékoztatás 
 
- A 2. pontban foglalt felmérések eredményéről az igazgató minden év január 20-ig 
tájékoztatja a nevelőtestület, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az 
iskolai diákönkormányzatot. A tájékoztatás történhet írásban, illetve szóban. A 
tájékoztatás tényét írásban kell rögzíteni. 
 
- A támogatási igények felmérése alapján, az iskola kezdeményezi a helyi 
önkormányzatánál a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását 
azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskola tankönyvtámogatás 
rendszere nem tudja megoldani. 
 
4. Az iskola június 10-ig közzéteszi azoknak a tankönyveknek, ajánlott és 

kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyet az iskolai könyvtárból a tanulók 
kikölcsönözhetnek. A jegyzéket az iskola könyvtárosa a gyermek és ifjúságvédelmi 
felelőse közösen állítja össze. 
A közzététel helyszínei iskolai könyvtár, porta melletti faliújság, honlap. 
 

5. Tankönyvrendelés 
 

5.1. Az iskola a tankönyvrendelést minden év március utolsó munkanapjáig 
készíti el, a köznevelési információs rendszerének és a Könyvtárellátó által 
működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával 
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a Könyvtárellátónak küldi meg. A tankönyvrendelés módosításának 
határideje június 15. 
Az iskola pótrendelést szeptember 5-éig küldhet a kiadónak. 
Az iskola a kiadó visszaigazolását 5 napon belül elfogadja, és ezzel a 
pótrendelés véglegessé válik. 
 

5.2. „A tankönyvrendelést véglegesítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, 
hogy azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke 
részére igényli az összes tankönyvet, vagy egyes tankönyveket más módon, 
például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 
A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – a tankönyvek 
grammban kifejezett tömegére tekintettel – véleménynyilvánítási joggal 

rendelkezik. 
A fentiek érvényesítése érdekében március 25-éig a szülő írásban 
nyilatkozik, hogy kéri a tankönyvet vagy nem. A nyilatkozat formáját a 
tankönyvfelelős állítja össze. 

 
5.3. „Az iskola január 31-ig tankönyvellátási szerződést köt a Könyvtárellátóval. 
 

 
6. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

 
6.1. „Az iskola igazgatója minden év január 25-éig meghatározza az iskolai 

tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt. 
 
6.2. „A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás 

rendjében meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, továbbá meg kell határozni a 
tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8/A §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott feladatok végrehajtását. 

6.3. Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból 
értékesítésre átveszi majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében 
foglaltaknak megfelelõen a tankönyvfelelõs részt vesz a tankönyvellátással 
kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában. 
 Ha a feladatellátásban való közreműködés ezen személyeknek nem 
munkaköri feladata, a velük kötött megállapodásban meg kell határozni a 
feladatokat és a díjazás mértékét. 

 Díjazás illeti meg azt is, aki elkészítette az iskolai tankönyvrendelést.  
A díjazás összege nem lehet kevesebb az ügyleti díj összegénél. 

 A díjazás forrása a tankönyvforgalmazó által a tankönyvellátási szerződés 
alapján az iskolának átengedett összeg. 

 
7. Legitimáció 

 
A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjének 
szabályozásánál a szülői szervezetet, iskolaszéket, az iskola diákönkormányzatot 
egyetértési jog illeti meg. 
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Az iskolai tankönyvellátás ütemezése 
 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Tankönyvtámogatási igények felmérése Január 10.-ig (új tanuló 
esetén a beiratkozás 
napja)  

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős 

Tájékoztatás a felmérésről január 20-ig Igazgató  

A tankönyvellátás rendjének elkészítése, 
nyilvánossá tétele 

Január 25.-ig Igazgató 

Tankönyvrendelés előkészítése február-március Tankönyvfelelős, 
munkaközösség-vezetők 

Tankönyvrendelés összeállítása  

Szülői nyilatkozatok 

Március 25. Tankönyvfelelős, igazgató 

Tankönyvrendelés véglegesítése Március utolsó 
munkanapja 

Tankönyvfelelős, igazgató 

Kölcsönözhető tankönyvek, kötelező 
olvasmányok jegyzékének nyilvánossá 
tétele 

Június 10. Könyvtáros 

gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős 

Tankönyvek fogadása, tárolása Augusztus 20. után  Tankönyvfelelős 

Pótrendelés Szeptember 5. Könyvtáros, tankönyvfelelős  

Tartós tankönyvek kölcsönzése, 
bevételezése 

Szeptember 5. Tankönyvfelelős  

Az ingyenes tankönyvek aláírással 

történő igazolása 

Október 15. Könyvtáros, tankönyvfelelős  

Pénzügyi elszámolás November 15. Tankönyvfelelős  
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M E L L É K L E T  
 

Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök  
kiválasztásának elvei. 

 
 
 

 Tankönyvek választása az „Országos tankönyvjegyzék”-ből történik. 
Tankönyv, tankönyv család kiválasztását a szakmai munkaközösségek végzik. 

 
 Választásukkor figyelembe kell venni: 

o Az idevonatkozó érvényes jogszabályokat. 
o Az iskola pedagógiai programját, középtávú terveit, célkitűzéseit. 
o A tankönyv tartósságát, árát. 
o A könyvtári állományban szereplő tankönyvi készlet használhatóságát. 

/taftalom, állag, készlet nagysága/ 
o A szülők igényeit, elvárásait. 
o A választott tankönyvvel kapcsolatos iskolai, iskolán kívüli 

tapasztalatokat. 
 

 A szakmai munkaközösség vezetőjének a tankönyv kiválasztásánál egyeztetnie 

kell a választott tankönyvvel kapcsolatban: 
o A társmunkaközösségek vezetőivel /pl. alsós munkaközösség/ 
o A tankönyvfelelőssel 
o Az iskolavezetéssel /igazgató vagy igazgatóhelyettes/ 
o Az iskolaszékkel 

 
 A választott tankönyv akkor rendelhető meg, ha a választott tankönyvvel 

egyetértenek: 
o A szakmai munkaközösség tagjainak 2/3-a 
o A társmunkaközösség-vezetők 
o Az iskola vezetője vagy helyettese 

Nézetkülönbség esetén további egyeztetéseket kell folytatni, amíg a közös 
megegyezés az iskola érdekeinek megfelelően eredményre nem vezet. A vitás 
kérdések megoldásában külső szakértő is bevonható véleményezési, tanácsadási 
joggal. 
 

 Tanulmányi segédletek, taneszközök rendelésénél figyelembe kell venni: 

- Az iskola pedagógiai programját. 
- Az egyes tantárgyak eredményes tanításához a minimálisan szükséges 

eszközigényt. 
- A már rendelkezésre álló segédleteket, taneszközöket. 
- A rendelési igény összeállításánál fontossági sorrendre kell törekedni. 
- Időben /tanévekben/ ütemezve kell az igényeket megfogalmazni. 
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- Fontos szempont továbbá a tartósság, az ár, a könnyű használhatóság, 
minőségi, szavatossági garanciák. 

 
 A tanulmányi segédletek, taneszközök rendelési mechanizmusa megegyezik a 

tankönyvrendelés folyamatával, elveivel, úgymint: 
- A szükséges eszközök listáját a szakmai munkaközösségek állítják össze. 
- Ezt megelőzően a munkaközösség vezetője egyezteti a munkaközösség 

szándékát a társmunkaközösségek vezetőivel és az iskola vezetőjével, 
illetve helyettesével. 
A tényleges megrendelést az igazgató vagy az igazgatóhelyettes bonyolítja 
a munkaközösség-vezető által leadott és elfogadott igénylista alapján. 

 

 A tankönyvcsaládok kiválasztásának módosítása 
A szakmai munkaközösségek és az iskola vezetés egyeztetése után az előre 
nem tervezhető körülmények figyelembevételével történhet. 
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8. sz. melléklet 
 

EGYÉB BELSŐ SZABÁLYZATOK LISTÁJA 
 

 

 

 

Tűzvédelmi utasítás – Tűzriadó terv 

Katasztrófavédelmi Szabályzat 

Munkavédelmi Szabályzat 

Pénzkezelés szabályzata 

Iskolaszék Szervezeti és Működési Szabályzata 

Közalkalmazotti Szabályzat 

Diákönkormányzat SZMSZ 

Iskolai Sportköri Szabályzat 

Ügyviteli- és iratkezelési szabályzat 

Diákigazolvány kezelési szabályzat 

Házirend, Számítógép kezelési szabályzat, Ügyeleti rend 

Továbbképzési szabályzat 

Továbbképzési program 

Selejtezési szabályzat 

Leltározási szabályzat 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

Esélyegyenlőségi terv 

Külföldi kiküldetési szabályzat 

 
 


