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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.

1. A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja
A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott
magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az iskolánkban.
A közoktatási 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. S - ban foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti
és működési szabályzat határozza meg a közoktatási 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 az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:


2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt)



2011. évi CXC. törvény 21. (3) bekezdés a Nemzeti köznevelésről



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról



2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról


51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről



2012. évi KJT.



17/2014. (111.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről



26/1997. (IX.3.) NM — rendelet iskola egészségügyi ellátásáról



1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről



2013.évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról



368/2011 (XII. 19.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről (a
továbbiakban: ÁMR)



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak

jogállásáról

szóló

1992.

évi

XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról
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20/2012. (V111.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123.S (1) bekezdés a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról



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



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

1.2 A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, iskolánk könyvtárában munkaidőben,
továbbá az intézmény honlapján.
Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2020. november 13-i határozatával
fogadta el.
1.3 A SZMSZ hatálya
A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint
mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.
A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az
intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvény ideje alatt.
A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól.

II.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Megnevezései
Hivatalos neve: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Feladat ellátási helyei
Székhelye: 1039 Budapest Zipernowsky utca 1-3.
Alapító és a fenntartó neve és székhelye
Alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1055 Budapest, Akadémia utca 3.
Fenntartó neve: Észak-Budapesti Tankerületi Központ
Fenntartó székhelye: 1033 Budapest III. Fő tér 1.
Típusa: általános iskola
Oktatási azonosítója: 034846
Köznevelési és egyéb alapfeladatok:
1039 Budapest, Zipernowsky Károly utca 1-3.


általános iskolai nevelés-oktatás



nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszáma: 420 fő)



alsó tagozat, felső tagozat



évfolyamtól 8. évfolyamig



a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés
fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos )



nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 40 fő )
Hosszú bélyegző:
Észak- Budapesti Tankerületi Központ
Bp., III.kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest, Zipernowsky u. 1-3.
OM:034846

Körbélyegző:
Bp., III.kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest, Zipernowsky u. 1-3.
OM:034846
Könyvtárbélyegző:
Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest, Zipernowsky u. 1-3.
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Egyéb foglalkozások:


napközi



tanulószoba



iskolai könyvtár

A mindennapos testnevelés biztosításának módja:


saját tornaterem



egyéb módon



sportudvar, műfüves pálya

A testnevelés órák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
egyéb módon ( szerződéssel)

9
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III.

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE

3.1 Az intézmény szervezeti felépítése
Az

intézmény

szervezeti

felépítését

a

szervezeti

diagram

tartalmazza.

intézményvezető

gyermekvédelmi felelős
DÖK segítő
intézményvezető-helyettes

rendszergazda

iskolatitkár

pedagógiai asszisztensek

pszichológus
iskolai könyvtár
gazdasági ügyintéző

technikai dolgozók
munkaközösség-vezetők

pedagógusok

3.2

A közoktatási intézmény vezetője

A közoktatási intézmény vezetője — a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt
egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője
felel továbbá a pedagógiai munkáért, 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
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gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért.
A Közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét
esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére átruházhatja.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend:
Távollétében

az

intézményvezető

helyettes(ek)

helyettesítik.

Az

intézményvezető

helyettes(ek) hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban
meghatározott feladatok mellett — az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára,
az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait
(pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezető
helyettes(ek)re, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása
minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető helyettes(ek) felhatalmazását.

3.2.1

Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök:

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja
az alábbiakat:


az intézményvezető helyettes(ek) számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést,



az intézményvezető helyettes(ek) számára az órarend készítésével kapcsolatos
döntések jogát,



a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos
tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát,



intézményvezető helyettes(ek) számára az intézményi rendezvények szervezésével
kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel
kapcsolatos döntés jogát.

3.2.2

Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
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Az intézményvezető közvetlen munkatársai:

3.3


az intézményvezető helyettes(ek)



iskolatitkár



pedagógiai asszisztens(ek)



rendszergazda



gyermekvédelmi felelős



DÖK segítő



pszichológus



gazdasági ügyintéző

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen
munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel.
Intézményvezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott
pedagógusa kaphat, a megbízás 5 évre szól. Az intézményvezető helyettes(ek) feladat- és
hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri
leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető által rá bízott feladatokért.
Az intézmény vezetősége

3.4

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységét)

középvezetők

segítik

meghatározott

feladatokkal,

jogokkal

és

kötelezettségekkel.
A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.

3.4.1

Az intézmény vezetőségének tagjai:



az intézményvezető, intézményvezető helyettes(ek)



a szakmai munkaközösségek vezetői.

Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek
képviselőivel így a szülői szervezet képviselőivel, a diákönkormányzat vezetőjével. A
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Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető
felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse,
meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez
kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az
intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével
érvényes.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:


az intézményvezető és az intézményvezetőhelyettes (ek), minden ügyben



az iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő ügyekben



gazdasági ügyintéző, a munkaköri leírásában szereplő ügyekben



az osztályfőnök, az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a
félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.
A pedagógiai munka ellenőrzése

3.5

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 intézmény minőségirányítási programjának
részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg.
A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk
kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és
egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:


az intézményvezetőhelyettes,



a munkaközösség-vezetők,



az osztályfőnökök,



a pedagógusok.
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A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy
azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményvezető helyettes(ek) és a
munkaközösségvezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása
és a munkatervbe megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az
intézményvezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való
közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén — az intézményvezető külön
megbízására — ellenőrzési feladatokat is elláthatnak.
A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:


tanítási

órák

ellenőrzése

(intézményvezető,

intézményvezető

helyettes(ek),

munkaközösség-vezetők)


tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával



az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése



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



a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése



adminisztrációs feladatok végrehajtásának ellenőrzése

3.6
rendje

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési

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. (V111.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. 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
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az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések



a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések



az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan
megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR
rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott
mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni
kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az
intézményvezető helyettes) férhetnek hozzá.

3.6.1
Célja

Az elektronikus napló (e — napló) kezelési rendje

Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerüsítse azokat a
gyakran nagyon összetett és bonyolult adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a
szaktanárok, az osztályfőnökök találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon
ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához.
A szülői modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész
információkkal rendelkezzenek a családok gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban.
Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép,
valamint egy azon futtatható böngésző program szükséges.
Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet az
iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osztálynapló
(csoportnapló) használatát. A jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával
kapcsolatos előírást nem tartalmaz, nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya annak, hogy
elektronikus osztálynapló, csoportnapló bevezetésére kerüljön sor. Az elektronikus naplónyomtatvány az OM hozzájárulása nélkül is előállítható és forgalmazható.
Az elektronikus napló használatának részletes szabályozása a 4. sz. mellékletben található.
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IV.

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ
DOKUMENTUMOK

A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai.
Az intézmény törvényes működését az alábbi — a hatályos jogszabályokkal összhangban álló
— alapdokumentumok határozzák meg:


az alapító okirat



a szervezeti és működési szabályzat



a pedagógiai program



a házirend

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

4.1



a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),



egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).
Az alapító okirat

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve — szükség esetén — módosítja.

4.2

A pedagógiai program

A közoktatási 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 nevelési programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás
célját, továbbá a Köznevelési törvény 26.§ (l) bekezdésében meghatározottakat.
Az iskola helyi tantervét, 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.
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Az

oktatásban alkalmazható

tankönyvek, tanulmányi

segédletek

és

taneszközök

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának
kötelezettségét.
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 pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,



a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,



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 pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváhagyásával
válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában,
továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor
tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.

4.3

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
időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét az intézményvezető, az intézményvezető helyettes és a
munkaközösség vezetők készítik el, elfogadása tantestületi értekezleten történik. A tanév helyi
rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és
a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban
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elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és
az osztálytermekben is el kell helyezni.

4.4

Házirend

A helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos részletes szabályokat a Nkt. 25.} (3). tartalmazza.
A tanulók jogai és kötelességei a Nkt 45., 46. §§ apján a Házirendben vannak rögzítve.

4.5

SZMSZ

A köznevelési intézmény működésére, belső- és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Nkt. 25}
Az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el a Szülői Munkaközösség, és a Diákönkományzat
véleményének kikérésével.
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V.

5.1

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása

Az intézmény vezetője vagy helyettese(i) közül egyiküknek az intézményben kell
tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai
rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettese(i) közül
legalább egyikük hétfőtől péntekig 7.30 és 16.00 óra között az intézményben tartózkodik.
Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben
és időtartamban látják el.

5.2

A pedagógusok munkarendje

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 pedagógusok napi munkaidejüket — az órarend, a munkaterv és az intézmény havi
programjainak szem előtt tartásával — általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket,
fogadóórákat általában hétfői napokon tartjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8
órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a
munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése,
illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén
elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok
meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a
fentiek az irányadók.

5.3

A pedagógusok munkaidejének kitöltése

A pedagógusok teljes munkaideje heti 40 óra, melyből a kötött munkaidő heti 32 óra, ezt az
intézményvezető által — a törvény keretei között — meghatározott feladatok ellátásával tölti
el. A munkaidő fennmaradó részének felhasználását a pedagógus maga jogosult
meghatározni.
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A pedagógus-munkakörben dolgozók iskolában töltött munkaideje tehát két részre oszlik:


a neveléssel oktatással lekötött óra (22-26)



a neveléssel-oktatással le nem kötött (6-10) órából annyi, amennyit azokra a
feladatokra fordít, melyeket a munkáltató a nevelési-oktatási intézményben
elvégzendő feladatokként határozott meg.

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással lekötött részében ellátott feladatok:


a tanítási órák megtartása



szakkör,



sportkör, tömegsport foglalkozás,



egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,



egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,



napközi,



tanulószoba,



tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,



tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny,
bajnokság,



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

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatok:


foglalkozások, tanítási órák előkészítése,



a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,



az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,



előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók — tanórai és
egyéb foglalkozásnak nem minősülő — felügyelete,



a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,



a gyermek- és ifiúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,



eseti helyettesítés,



a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,



az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,



a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
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osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része,



pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,



a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,



munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része,



az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,



környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,



iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,



a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,



a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára,



pedagógus-továbbképzésben való részvétel.

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatok közül,
azok a feladatok, melyeket a munkáltató a nevelési-oktatási intézményben ellátandó
feladatként határozott meg:


előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók — tanórai és
egyéb foglalkozásnak nem minősülő — felügyelete — heti 3 óra,



eseti helyettesítés, heti 3 óra, melyből 1 óra első óra,



a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,



az intézményi dokumentumok vezetése,



a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,



a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,



az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,



iskolai szertár karbantartása.

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor
elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető
rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.
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5.4

Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető
vagy az intézményvezető helyettes(ek) állapítja meg az intézmény órarendjének
függvényében.

A

konkrét

napi

munkabeosztások

összeállításánál

az

intézmény

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni.
Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett
javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.
A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt 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 7:30 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy
helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A
táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a
gazdasági ügyintézőnek.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén — lehetőség
szerint — szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy
nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát
tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni.
A pedagógusok számára — a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással lekötött részén felüli
— a nevelő—oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a
megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az intézményvezető helyettes(ek) és a
munkaközösségvezetők javaslatainak meghallgatása után.
A

pedagógus

osztályzatokkal

alapvető
értékelje,

kötelessége,

hogy

valamint

számukra

tanítványainak
a

számszerű

haladását

rendszeresen

osztályzatokon

kívül

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.

5.5

A pedagógusok szabadsága

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Kormányrendelet szerint a pedagógus szabadságát — a tizenhat évesnél fiatalabb
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gyermek után járó pótszabadság kivételével — elsősorban a nyári szünetben kell kiadni. Ha a
szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben,
a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a
nevelési év többi részében kell kiadni.
A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás
nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is
elrendelhető.

5.6

Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje

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

5.7

A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási
órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben
kezdődik.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt.
A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az
intézményvezető tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető
helyettes(ek) által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint
úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.
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Az óraközi szünetek rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák (engedéllyel)
szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, rendkívüli esetben.

Az osztályozó vizsga rendje

5.8

A félévi illetve év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó
vizsgát kell tennie, ha:


az Oktatási Hivatal engedélye alapján egyéni tanrendben tanulóknak



az Oktatási Hivatal engedélye alapján, egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét,



ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és
a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

5.9

Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig- reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások
befejezéséig, de legalább 18.00 óráig van nyitva Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti
rend szerint tart nyitva.
A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az
iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) — vagyonbiztonsági okok miatt csak
kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való
belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A regisztráció során rögzítésre kerül a
belépő személy neve, a belépés és kilépés időpontja, a keresett személy neve.

5.9.1

A reggeli ügyelet

A reggeli ügyelet - a szülők igénye szerint - az iskolában 6. 30 órakor kezdődik és 7.30 óráig
tart.
A reggeli ügyeletet ellátó alkalmazott a tanulókkal a kijelölt helyen tartózkodik. Biztosítja a
kulturált, hasznos időtöltést, ügyel a tanulók testi épségére, nyugalmára.
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A délutáni ügyelet

5.9.2

A délutáni ügyelet — a szülők igénye szerint - az iskolában 16.00 órakor kezdődik és 17.00
óráig tart. A délutáni ügyeletet ellátó alkalmazott a tanulókkal a kijelölt helyen tartózkodik.
Biztosítja a kulturált, hasznos időtöltést, ügyel a tanulók testi épségére, nyugalmára.

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

5.10

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az
Európai Unió zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:


a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,



a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzésééit,



az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



az energiafelhasználással való takarékoskodásért

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják.

Az

iskola

tantermeit,

szaktantermeit,

könyvtárát,

tornatermét,

számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó
pedagógus felügyelete mellett használhatják.
A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó
belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára
kötelező.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve — a tanítási órákat követően
— a technikai dolgozók feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit — előzetes egyeztetés után
- használhatja.
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5.11

A dohányzással kapcsolatos előírások

Az intézményben — ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt
és az iskola parkolóját is — 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. Állapotáról a szülőt, gondviselőt
és az intézményvezetőt értesítjük.

5.12

A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi és
közlekedési tájékoztatót tart, amelynek során — koruknak és fejlettségüknek megfelelő
szinten — felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során
szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A
tájékoztató megtartását és annak tartalmát dokumentálni kell a naplóban, a tájékoztatóban
vagy ellenőrzőben, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen
tantárgyak: fizika, kémia, technika, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az
osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi
előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár
a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára
pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet
mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan
esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet
(pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus
köteles elvégezni és adminisztrálni.
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A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus,
aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését,
nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az iskolatitkár végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi
felelős megbízása az intézmény fenntartójának feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát
dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják.
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.

5.13

A mindennapos testnevelés szervezése

Diákjaink számára a pedagógiai program heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti két
óra kiváltható:


a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-órás
kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel



a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-óra
foglalkozáson

történő

részvétellel, a

választható sportágakat

az

intézmény

intézményvezető a tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza


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



a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-órás gyógytestnevelési
foglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik az iskola egészségügyi
szolgálat szakvéleménye szerint — a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek

A mindennapos testedzés célja az egészséges életmódra nevelés.
Az iskola biztosítja, hogy az őszi és a tavaszi időszakban a sportudvar, téli időszakban a
tornaterem tanulók rendelkezésére álljon.
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
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a heti kötelező testnevelés óra,



sportfoglalkozás, szakkörök



tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra
is bekapcsolódhatnak.

5.14

A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb
foglalkozásokat, szakköröket szervez. A foglalkozások helyét

és időtartamát a

intézményvezető és helyettese(i) rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással
együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a
munkaközösség-vezetők és az intézményvezetővel való egyeztetése után lehet meghirdetni.
A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.
A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A
tanulók intézményi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári
felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a
szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az intézményvezető helyettes
felelősek.
A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az intézményvezető által megbízott
pedagógus tartja. Dokumentálni kell.
Az iskola énekkarának vezetője az intézményvezető által megbízott pedagógus. Elsősorban
az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni. A foglalkozásokról naplót kell
vezetni.
A tanulmányi kirándulás, erdei iskola az iskolai élet, a közösségek kialakításának és
fejlődésének szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások
igényes és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A
tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit intézményvezetői
utasításban kell szabályozni.
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5.15

A napközis és a tanulószobai foglalkozások

Az iskola megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és tanulószobai ellátását. A napközi
otthon működési rendjét az alsós és osztályfőnöki munkaközösség dolgozza ki.
A napközis tanulók házirendje az iskolai házirend részét képezi. Napközis foglalkozásról való
eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján engedélyezhető.
Rendkívül indokolt esetben - szülői kérés nélkül - eltávozásra csak az intézményvezető vagy
helyettese adhat engedélyt.

5.16

Sportkörök

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére iskolai sportköri foglalkozásokat és edzéseket tartanak a testnevelő tanárok,
valamint a külső sportegyesületek edzői. Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző
sport (kosárlabda, karate, röplabda, labdarúgás, szivacskézilabda, korfball) foglalkozásokon,
versenyeken való részvételre. A mindennapos testedzéseket a tanítók és testnevelő tanárok a
tornatermi beosztás alapján végzik
A továbbtanulásra előkészítő foglalkozások a szülői és tanulói igények függvényében 8.
évfolyamon tanulók részére szervezhetők.

5.17

Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások

5.17.1

Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolai programokat szervez,
melynek célja - a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és
kulturális örökségének megismertetése valamint, a helytörténeti ismeretek bővítése és az
osztályok közösségi életének fejlesztése.
A kirándulások az iskola munkaterve alapján szorgalmi időben szervezhetők. Az
osztálykirándulás tervezetét április végéig írásban kell leadni az intézményvetető
helyettesnek.
A tanulmányi kirándulásokat, az erdei iskolai programokat az adott osztály osztályfőnöki
tanmenetében kell tervezni. Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni
a szervezési kérdéseket és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás, erdei iskola várható
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költségeiről a szülőket írásban kell tájékoztatni, akik szintén írásban nyilatkoznak a várható
költségek vállalásáról.
A kiránduláshoz, erdei iskolai programhoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani,
amennyi

a

program

zavartalan

lebonyolításához

szükséges.

Gondoskodni

kell

elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről, s az előzetes balesetvédelmi oktatásról is.

5.17.2

A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos
külföldi utazáshoz, melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport (sí tábor) és
tudományos rendezvény, az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén
szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt
legalább egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek
tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő
tanulók számát, kísérő tanárok nevét, a várható költségeket.

5.17.3

Kulturális intézmények látogatása

Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a
tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok
számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató előzetes engedélye szükséges.
Szervezésért felelősek az osztályfőnökök.


Iskolai szintű rendezvények szervezői: munkaközösség –vezetők, DÖK;



kisebb csoportok, osztályok részére: osztályfőnökök, tanítók, tanárok.

5.17.4

Egyéb rendezvények

Az iskola tanulói közösségének (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb
rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtania az intézmény vezetőjéhez, ha
a tanulók az iskola helyiségét igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény
időtartama érinti a tanítási időt.
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5.18

Reklámtevékenység az iskolában

Az iskola tanulók által is használt helységeiben és helyein tilos a reklámtevékenység, kivéve,
ha az alábbi feltételeknek megfelel a reklám:
kifejezetten a 6 — 14 éves tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezet
védelmével, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, sport vagy kulturális tevékenységgel függ
össze.
A feltételeknek való megfelelést az intézményvezető vagy helyettesei állapíthatják meg, amit
az iskola kerek bélyegzőjének a hirdetésen elhelyezett jól látható lenyomatával igazol, melyet
az engedély után az iskolatitkár helyez el. Az engedéllyel elhelyezni kívánt reklámok számára
az iskola külön helyet jelöl ki, más helyen való elhelyezést kivételesen az iskola
intézményvezetője engedélyezhet. Az iskola területén engedély nélkül, vagy nem megfelelő
helyre elhelyezett reklámokat el kell távolítani, ezért az iskolatitkár a felelős.

VI.

AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS
RENDJE
Az iskolaközösség

6.1

Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a tanulók és a szülők, valamint közösségeik alkotják.
Az iskolai közalkalmazottak közössége

6.2

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló
adminisztratív dolgozókból áll.
Az intézményvezető — a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi
iskolai közösségekkel tart kapcsolatot:

6.3



szülői munkaközösség,



diákönkormányzat,



osztályközösségek.
Az intézmény nevelőtestülete

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

6.4

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei

A köznevelési törvény 71. §-a; szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény
szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek
segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A
munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok és tagjai munkájának segítése. A
munkaközösség — az igazgató megbízására részt vesz az iskola pedagógusainak belső
értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.
A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot
tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása
határozott időtartamra az intézményvezető jogköre.
Az intézményben kilenc munkaközösség működik: humán, természettudományi, testnevelés,
fejlesztő, innovációs, napközis, ÖKO, osztályfőnöki és alsós munkaközösség.
A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása,
koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a
pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az
intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség
munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség
munkájáról.

6.5

A szakmai munkaközösségek tevékenységei

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján — a pedagógiai programmal és az éves
munkatervvel összhangban — a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak:
Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát,
minőségét.
32

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösségvezetők
rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a
munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja.
A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.


Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.



Kezdeményezik a helyi és tanulmányi versenyek kiírását. Háziversenyeket szerveznek
tanulóink tudásának fejlesztése céljából.



Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.



Szervezik a pedagógusok továbbképzését.



Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.



Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák anyagát.



Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok
felhasználására.



Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget



Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos
pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját.

6.6

A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai

Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség
éves munkatervét.
Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját.
Az intézményvezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében
beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.
Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.
Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést
kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.
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Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai
ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény
vezetésének.
Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán
kívül.
Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a
nevelőtestület számára.
Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség
tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a
közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.
Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető
köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről.
A szülői munkaközösség

6.7

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZMK).
Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:


saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,



a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),



a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,



saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási
módjának megállapítása.



Az SZMK munkáját az iskola tevékenységével az intézményvezető koordinálja.. A
SZMK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMK véleményének
a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója
felelős.

6.8

A Diákönkormányzat

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját
szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok,
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joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges
feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint választott diák önkormányzati vezető áll. A
diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit
ezzel a feladattal — a diákközösség javaslatára — az intézményvezető bíz meg határozott,
legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben — az iskolai
munkarendben meghatározott időben — diákközgyűlést tart, melynek összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének
szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit
az intézményvezető helyettessel való egyeztetés után írottak szerint szabadon használhatja.
A diákönkormányzat véleményét — a hatályos jogszabályok szerint — be kell szerezni:


az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,



a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,



a házirend elfogadása előtt

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
Az osztályközösségek

6.9

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:


az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,



küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,



döntés az osztály belügyeiben.
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6.10

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök

Az osztályfőnököt — az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva — az
intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét
figyelembe véve.

6.10.1


Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.



Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.



Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.



Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.



Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.



Szülői értekezletet tart.



Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.



Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.



Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.



Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.



Órát látogat az osztályban.
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6.11

A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái

6.11.1

Szülői értekezletek

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnökök tartják. Az iskola tanévenként legalább
három szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az
intézményvezető, illetve az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli
szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető jóváhagyásával.

6.11.2

Tanári fogadóórák

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként — az általa kijelölt időpontban — négy
alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc. Amennyiben a szülő,
gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor
erre — a rendkívüli eseteket leszámítva — telefonon vagy levél útján történő időpontegyeztetés után kerülhet sor a pedagógus egyéni fogadó óráján.

6.12

Az elektronikus napló (e-napló) kezelési rendje

6.12.1

Az e-napló felhasználói csoportjai és feladataik

Az intézményünkben használt E-KRÉTA adminisztrációs szoftver által generált e-napló két
úton érhető el:


az internethez csatlakoztatott számítógépen keresztül, hozzáférési jogosultságot kapó
felhasználók által



a korlátozott tartalmú és korlátozott hozzáférésű internetes kezelőfelületen keresztül,
a rendszer által generált azonosítóval és jelszóval (szülők, tanulók)

6.12.2

Iskolavezetés

Automatikus hozzáférése van az e-napló teljes adatbázisához. Elsősorban a rendszer, a napló
vezetésével kapcsolatos ellenőrzési feladatai vannak.

37

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
6.12.3

Iskolai adminisztráció, iskolatitkárság

Aktualizálás a tanulók, az osztályok adatainak és ezek kapcsolatainak naprakész
adminisztrációja.


A szülői és tanulói azonosítók kezelése.



Tanítók, tanárok, osztályfőnökök



Tanórai adatok rögzítése, a napló haladási, hiányzási, értékelési részének vezetése, a
tanulói adatokban történő változások nyomon követése és adminisztráltatása.

6.12.4

Szülők

A szülők kizárólag saját gyermekeik napló bejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot az
internetes felület eléréséhez. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az
osztályfőnökök által kapják meg a szülők.

6.12.5

Tanulók

A tanulók kizárólag saját napló bejegyzéseikhez kapnak hozzáférési jogot az internetes
felületen keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az osztályfőnöktől
személyesen vehetik át az intézményben a tanévkezdés hónapjában.

6.13

Rendszerüzemeltetők feladatköre

6.13.1

E-napló felelős ( admin) szakmai kompetenciája:



Az elektronikus napló informatikai rendszerének teljes felügyelete.



A tantárgyfelosztás, az órarend bevitele, a tanulók osztályokba, csoportokba
rendezése.



Kapcsolattartás az illetékes fenntartói referenssel.



A változások közvetítése és szükség esetén ezek képzéseken való átadása.



Az adminisztrációs mulasztások kiszűrése és az intézményvezetés tájékoztatása
ezekről.
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6.13.2


Rendszergazda feladatai:
Az elektronikus napló iskolai hálózaton való zavarmentes működésének biztosítása, a
felmerülő problémák javítása.



A hálózat karbantartása.



A tanári laptopok e-napló kezelésének biztosítása.



Együttműködés az e-napló felelőssel.

Az e-napló működtetésével kapcsolatos konkrét feladatok, határidők, felelősök

FELADAT

HATÁRIDŐ

FELELŐS

augusztus 31.

iskolatitkár

augusztus 31.

intézményvezető

Év eleji feladatok
Elsős tanulók adatainak
rögzítése rendszerben
Javítóvizsgák eredményei
alapján

a

osztályok

csoportok,

helyettes(ek )

névsorának

aktualizálása
A

tantárgyfelosztás

augusztus 31.

rögzítése a rendszerben

intézményvezető
helyettes(ek),
e-napló felelős (admin)

Tanulói

adatok

szeptember 15.

ellenőrzése, aktualizálása
Az órarend rögzítése a

iskolatitkár,
osztályfőnökök, tanító

szeptember 15.

rendszerben

intézményvezető
helyettesek,
e-napló felelős (admin)

Végleges csoportnévsorok

szeptember 15.

iskolatitkár

rögzítése a rendszerben
Év közbeni feladatok
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Adatváltozások rögzítése

folyamatos, a bejelentést
követő

5

iskolatitkár

munkanapon

belül
Tanulók

osztály,

folyamatos, a cserét követő

csoportcseréinek rögzítése

5 munkanap belül

Haladási napló vezetése

folyamatos,

a

tanóra

iskolatitkár

pedagógusok

napján, de legkésőbb az azt
követő max. 5 munkanapig
Értékelési napló

folyamatos

pedagógusok

Helyettesítések

folyamatos

intézményvezető

Hiányzási napló

folyamatos

osztályfőnökök, tanító

Napló ellenőrzések

folyamatos,

intézményvezetőhelyettes

havi rendszerességgel

(ek)

szervezése,
adminisztrálása

A félév és az évzárás
feladatai
Javasolt

magatartási,

szorgalmi

feladatok

osztályozó

konferencia

osztályfőnök

konferencia

pedagógusok

napja, délelőtt

ellenőrzése
Javasolt

érdemjegyek,

osztályozó

értékelések rögzítése

előtti nap

Naplók záradékolása

Tanévzáró értekezlet utáni

osztályfőnökök

nap
Végleges

fájlok

archiválása, CD lemezen

Tanévzáró értekezlet utáni

e-napló felelős

nap

történő rögzítése
Végleges
archiválása,

fájlok
nyomtatott

június utolsó munkanapja

intézményvezető,
iskolatitkár

állapotban
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6.13.3

Üzemeltetési szabályok

Az e-napló használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése.
Minden felhasználónak kötelessége az eszközök rendeltetésszerű használata és az eszközök
állagának megóvása. A rendszer működtetésének felelőse az igazgató. A dokumentumot
hitelesített elektronikus aláírással a – jogszabályban meghatározott alakiság szerint – az
igazgató látja el.

6.13.4

Az e-napló hitelesítési protokollja

Az E-KRÉTA hitelesítési protokollja által megadottak szerint kell eljárni.

6.13.5

A rendszer elérésének lehetőségei

A rendszer elérhetőségének feltételrendszerét a fenntartó biztosítja.

6.13.6

Az e-napló által kötelezően nyilvántartott adatok



tanuló neve



születési helye, ideje



neme



állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme, igazoló
okirat megnevezése, száma)



lakóhely, tartózkodási hely címe, e-mail címe



tb azonosító jel



szülő, törvényes képviselő név, lakcím, tartózkodási cím, telefonszám, e-mail címe



a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (felvétel, köznevelési alapfeladat,
szüneteltetés, megszűnés, mulasztás, kiemelt figyelmet igénylő státusz és ennek
adatai, tanulóbaleseti adatok, oktatási azonosító szám, magántanulói státusz adatai,
magatartás és szorgalom értékelések, tantárgyi értékelések, fegyelmi és kártérítési
ügyek, diákigazolvány sorszáma, évfolyamismétlés adatai, jogviszony létesítés,
megszűnés időpontja) további az E-KRÉTA rendszerben szükséges adatok
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6.14

A diákok tájékoztatása

A pedagógus a diák tudásának éltékelése céljából adott érdemjegyeket az értékelés elkészültét
követő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás
folyamatos értékelése céljából félévente minden hónapban legalább egy érdemjegyet adunk.
E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három
érdemjegy megléte a tanuló lezárásához. Az érdemjegyek számának számbavétele
naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt
(csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon
maximálisan két témazáró dolgozatot lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével)
csak egyetlen érdemjegy adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések,
dolgozatok javítását 10 napon belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő
döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság
tudomására hozni.
Az intézményvezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart
kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.

6.15

Az iskolai dokumentumok nyilvánossága

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:


Szakmai alapdokumentum /Alapító okirat



Pedagógiai program



Szervezeti és működési szabályzat



Házirend

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az intézményvezetői irodában szabadon
megtekinthetők, illetve megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos Szakmai
alapdokumentum /Alapító okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti
dokumentumok

tartalmáról

munkaidőben

—

az

intézményvezető

vagy

az

intézményvezetőhelyettes adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunknak és
szüleiknek a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk.
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6.16

Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja

6.16.1

Az iskola horizontális kapcsolatrendszere, partnerintézményei

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének és
közösségeinek állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel,
partnerszervezetekkel:


a fenntartóval, (szakmai irányítás, gazdasági ügyintézés, kerületi szintű szakmai
koordináció, elvi útmutatások, koordinálás és segítségnyújtás);



az ingatlantulajdonos önkormányzattal (jogszabályban meghatározottak szerint);



kormányhivatallal (tanügyigazgatás- és irányítás);



települési

nevelési-oktatási

intézmények

vezetőségével

(szakmai

jellegű

kapcsolattartás, koordináció és tapasztalatcsere);


gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása körében a területileg illetékes
gyermekjóléti intézményekkel és más hatóságokkal



a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságokkal (folyamatos
szakmai együttműködés);



a környéken lévő anyaotthonokkal és gyermekotthonokkal (gondviselővel való
kapcsolattartás);



a

településen

működő

nemzetiségi

önkormányzatokkal

(együttműködési

megállapodás)


az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft-vel (kapcsolat a sport- és szabadidős
lehetőségek bővítése terén);



az Egyesített Tanuszodákkal (alsó tagozaton folyó úszásoktatás révén);



az Óbudai Kulturális Központtal (együttműködés közművelődési feladatok terén);



Békásmegyeri Közösségi Házzal (kulturális programok kapcsán);



a Szellő utcai Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménnyel (az utazó
gyógypedagógus hálózaton és szakmai konzultációkon keresztül rendszeres szakmai
kapcsolatban állunk);



Magyar Államkincstár Területi Államháztartási Hivatalával az intézményi működés
gazdasági-pénzügyi területei révén.
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6.16.2
Az intézmény a pedagógiai szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai
szolgáltatókkal való kapcsolatai
A pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények a nevelési
oktatási intézmény partnerintézményei.

A kapcsolattartás módjai:


együttműködési megállapodás alapján



informális megbeszélés, megegyezés szerint



az intézmény munkatervében rögzítettek mentén

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű, valamint tanulási,
beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő tanulók magas színvonalú és eredményes
ellátása érdekében az intézmény – az említett tanulók nevelését-oktatását, továbbá speciális
ellátását végző pedagógusai révén – folyamatosan, az éves munkaterv és a szakmai
munkaközösségek munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint kapcsolatot tart az illetékes
pedagógiai szakszolgálatokkal.
A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának
minél magasabb szintű ellátása érdekében az iskolavezetés által kialakított informális
csatornákon és a különböző – a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által
meghirdetett – programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más
rendezvényeken történő részvétel útján valósul meg.
A pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltató intézményekkel való kapcsolattartásért az
intézményvezető a felelős, aki a nevesített partnerintézmények vonatkozásában az
együttműködés feladatainak végzésével a nevelőtestület egyes tagjait bízza meg.
A kapcsolattartás főbb formái:


az iskolavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az iskola pedagógusai a
pedagógiai szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon,
tanácskozásokon, műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői
konzultációkon és más szakmai rendezvényeken;
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a

pedagógiai

szakmai

szolgáltató

intézmények

szaktanácsadói,

szakértői

megsegítésének igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére;


vizsgálatok,

kontrollvizsgálatok

révén

a

tanulók

részképesség-fejlődésének

diagnosztizálása és a szükséges iskolai fejlesztésük előírása a mindennapi
kapcsolattartás szintjét képezi a pedagógiai szakszolgálatokkal;


évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok
munkatársaival az általuk vizsgált illetve foglalkoztatott tanulókról;



esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény pedagógusai, az osztályfőnökök, a
gyermekvédelmi

feladatokkal

megbízott

nevelő,

és

fejlesztőpedagógusok

bevonásával.
6.16.3
Az intézmény kapcsolattartása iskola-egészségügyi ellátást biztosító
egészségügyi szolgáltatóval
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézményvezető a
fenntartó egyetértésével megállapodást köt a területileg illetékes iskola-egészségügyi
szolgálat vezetőjével.
A megállapodásnak biztosítania kell: a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését,
szűrését az alábbi területeken:


fogászat, évente egy alkalommal;



belgyógyászati vizsgálat, évente egy alkalommal;



szemészet, egy alkalommal;



az élősködők rendszeres szűrését;



a tanulónak a körzeti védőnő által végzett higiéniai-tisztasági szűrővizsgálatát évente
két alkalommal.

A vizsgálatokról a szülőket az osztályfőnökökön keresztül tájékoztatni kell.

6.16.4

Az intézmény kapcsolattartása a területileg illetékes rendvédelmi szervvel

Azt a tanulót, aki kötelező tanórai vagy egyéb foglalkozások ideje alatt a rendőrség előtt nem
tudja hitelt érdemlően bizonyítani az iskolából való távollétének jogszabály által megengedett
okát, a rendőr az iskola intézményvezetőjéhez kíséri a területileg illetékes rendőrkapitányság
vezetőjével való előzetes egyeztetés alapján.
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Az intézményvezető távollétében a tanulót a vezetői helyettesítés rendje szerint a vezetői
feladatok ellátására jogosult illetve azzal megbízott intézményi alkalmazott fogadja, aki
egyben az eseményről készített rendőrségi jegyzőkönyv aláírására is jogosított.
Az intézményvezető minden tanév első napjáig írásban értesíti a területileg illetékes
rendőrkapitányság vezetőjét a tanév helyi rendjében szabályozott kötelező foglalkozások
időbeli rendjéről, s e foglalkozások alóli felmentés alaki részleteiről, valamint az igazgató
illetve az eljárni illetékes helyettese nevéről, elérhetőségeiről, továbbá az intézmény
azonosításához szükséges fontosabb adatairól (iskolaépület címe, titkársági telefon- és fax
szám, körbélyegző).
Az intézmény vezetője – szükség esetén – az iskolakerülés megelőzése érdekében személyes
találkozót kezdeményez az iskola területének körzeti megbízottjával.

6.17

A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok

6.17.1

A tanuló által elkészített dologért járó díjazás

Az iskola, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában 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 az
iskola intézményvezetője írásban 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 iskola közötti megállapodásra
vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is.
Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a tanuló képviseletében a szülő és az iskola
nevében az intézményvezető) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik
egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a
dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.
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6.17.2

A tanulóval szemben folytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az
intézményvezető jár el.
A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület a kötelezettségszegésről való
tudomásszerzéstől számított három hónapon belül dönt. A határozatot írásba kell foglalni,
melyet az intézményvezető ír alá, s a nevelőtestület két szavazati jogú tagja aláírásával
hitelesít.

6.17.3

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai

A szülői munkaközösség és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell,
hogy az intézményben a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat közösen működtesse
a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást.
Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,
ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület döntését követően az intézmény vezetője a
diákönkormányzat választmányát a diákönkormányzatot segítő pedagógus révén, a szülői
munkaközösség vezetőjét a helyben szokásos módon, a sértett és a kötelességszegő tanulót
illetve törvényes képviselőjét az osztályfőnöke útján haladéktalanul értesíti, melyben felhívja
a figyelmet az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségére.
Fegyelmi egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal kiskorú sértett és a
kiskorú kötelességszegő szülője egyetért. A szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt
tanítási napon belül – írásban bejelentheti, hogy kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A
fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a
bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás
nem vezetett eredményre.
Harmadszori kötelességszegés esetén a nevelőtestület az egyeztető eljárás alkalmazását
megtagadhatja. A döntése előtt be kell szerezni, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség
véleményét.
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Az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek
személyét mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja.
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az intézményvezetővel való konzultáció
után jelöli ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető eljárás
időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti.
Az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért
felelős személy kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját.
Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell
folytatni.
Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem
orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a szülő
nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem
orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás
megállapításait

és

a

megállapodásban

foglaltakat

a

kötelességszegő

tanuló

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni.

6.17.4

Fegyelmi eljárási rendtartás

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása
kötelező, ha a tanuló szülője gyermeke ellen kéri.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát, közösségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni és írásba kell
foglalni, melyet az eljárás során a diákönkormányzatot segítő pedagógus ismertet.
A fegyelmi büntetés lehet :


megrovás;



szigorú megrovás;



meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozhat;
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áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, mely utóbbi akkor
alkalmazható, ha az iskola intézményvezető megállapodott a másik (fogadó) iskola
intézményvezetőjével;



eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, ha a tanév
végi osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles tanuló esetén csak
akkor alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos;



kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a
fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos.

A fegyelmi eljárás lefolytatásával az intézményvezető – a nevelőtestület véleményének
kikérését követően – olyan pedagógust bíz meg, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása elvárható.
A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló
szülőjét a fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus értesíti, s gondoskodik arról,
hogy az eljárás során a tanuló meghallgatására sor kerüljön, és álláspontját, védekezését elő
tudja adni.
Az iskolában folyó fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi
eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.
A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus – az intézményvezetővel való
egyeztetést követően – kijelöli a fegyelmi eljárás (meghallgatás, tárgyalás) helyét, időpontját,
gondoskodik a technikai feltételek biztosításáról, az érintett felek illetve az eljárás más
résztvevőinek értesítéséről.
Ha az eljárás alá vont tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás
tisztázása végett bizonyítás felvételére szükség van, fegyelmi tárgyalást feltétlenül meg kell
tartani.
A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi eljárás lefolytatásával a nevelőtestület által egyszerű
szótöbbséggel megbízott öttagú pedagógusokból álló bizottság (a továbbiakban: a fegyelmi
tárgyalást lefolytató bizottság) folytatja le a fegyelmi eljárás megindításától számított
intézményvezetői döntést követő harminc napon belül. A fegyelmi tárgyalást lefolytató
bizottság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.
A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság dönthet úgy, hogy
a nyilvánosságot a tanuló illetve képviselője kérésére korlátozza vagy kizárja.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság
elnöke szóban kihirdeti. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid
indokolását. Ha az ügy rendkívüli bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a
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határozat szóbeli kihirdetését a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság legfeljebb nyolc
nappal elhalaszthatja.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha


a tanuló nem követett el kötelességszegést;



a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását;



a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el;



a kötelességszegés ténye nem bizonyítható;



nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.



A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke a kihirdetést
követő hét napon belül írásban megküldi az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél
esetén a szülőjének. Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a
határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú
tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és az
eljárást megindító kérelmezés jogáról lemondott.

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be
fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az
intézményvezetőhöz írásos kérelemben beadni. A kérelem beérkezésétől számított nyolc
napon belül az intézmény igazgatója a kérelmet az ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz
(másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója) továbbítja.
A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb:


meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi
büntetés esetén hat hónapnál;



áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, fegyelmi büntetések
esetén tizenkettő hónapnál.

A fegyelmi büntetés végrehajtása – különös méltánylást érdemlő körülményekre és a fegyelmi
vétség alapjául szolgáló cselekmény súlyára való tekintettel – legfeljebb hat hónap
időtartamra felfüggeszthető.
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A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a sértett vagy a
kötelességszegő tanuló


a polgári jog szabályai szerinti közeli hozzátartozója



osztályfőnöke illetve tanítója



felsős tanuló esetén volt tanítója



a fegyelmi vétség sértettje



akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.

VII.

Iskolai könyvtárunk alap- és kiegészítő feladatai

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai

7.1


gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása;



tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról;



az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása;



könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása;



könyvtári dokumentumok kölcsönzése;



tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára;



a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
Könyvtárunk kiegészítő feladatai

7.2


a jogszabályokban meghatározott foglalkozások tartása;



a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése;



számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása;



tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak
dokumentumairól, szolgáltatásairól;



más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása;



részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
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Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

7.3

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Ennek végrehajtására az intézményvezető által kijelölt tankönyvfelelős

kollégával

együttműködve, meghatározott munkamegosztás alapján – a következő feladatokat látja el:


közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében;



folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számának változását;



követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának
alakulását;



követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét;



az éves tankönyvrendeléskor jelzéssel él a tankönyvfelelős felé az elhasználódott
kötetek pótlásával kapcsolatosan;



a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező,
tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a
tanulóknak.

7.4

A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény)
szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve
elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és
visszaadására vonatkozóan.
Ennek szövegét a következő nyilatkozatminta tartalmazza:
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NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
Az iskolai könyvtárból a ……./…….. tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett
könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
A tanév szorgalmi időszakának végén (de legkésőbb a tanév utolsó napján) az iskolai
könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket
A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elhagyom,
akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom.
Kelt:………….……………………………………………………………
………………………………
szülő aláírása

…………………………………
tanuló aláírása

A tanulók tanév befejezése előtt, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig kötelesek a
tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó
kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell
megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenést.

7.5

Kártérítés

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet, így a tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot (a továbbiakban: tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig
használható állapotban legyen.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni.
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Módja:


ugyanolyan könyv beszerzése

A munkafüzeteket és az 1-2. évfolyamos tanulók által használt – az állam által számukra
ingyenesen juttatott – tankönyveket nem kell a tanulóknak a könyvtárba visszavinniük a
tanítási év utolsó napján. E tankönyvek nem kerülnek be az iskolai könyvtár állományába.
A könyvtári SZMSZ könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra
kell hozni az iskola honlapján is.
A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok

7.6

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása az intézmény számára vásárolt
összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni; a könyvtáron kívül elhelyezett
dokumentumokról

lelőhely-nyilvántartást

kell

vezetni;

az

ingyenes

tankönyveket

nyilvántartásba kell venni.

7.6.1

A könyvtár szolgáltatások listája



szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek kölcsönzése;



tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő
segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.)
kölcsönzése;



információgyűjtés az internetről a könyvtáros segítségével;



szótárak, enciklopédiák, lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek,
dokumentumok olvasótermi használata;



tájékoztató a tanulók számára a könyvtár használatáról;



könyvtár-pedagógiai foglalkozások megtartása;



tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról.

7.6.2

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi tanulója és alkalmazottja
igénybe veheti a tanulói- és munkavállalói jogviszony alapján jogosult rá.
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7.6.3

A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.
7.7 A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki).
A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett
kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő
tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvek arra az időtartamra
kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók
kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik.

7.7.1

A könyvár nyitva tartása és a kölcsönzés ideje

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart, a tanítási órák közti szünetekben. A
nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az
olvasóterem ajtajára kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos
információkból tájékozódhatnak.

7.7.2

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket a tanulók a könyvtár nyitvatartási ideje alatt a
könyvtáros felügyelete mellett szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a
számítógépek használata tilos. A tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak,
esetleges hiányosságainak azonnali bejelentéséért.

7.7.3

A tanári kézikönyvtár

Az iskolai könyvtár részét képezi a tanári kézikönyvtár, melyek a tankönyvek tanári
példányait tartalmazzák valamint a szótárak (magyar illetve idegennyelvű ) amelynek
példányai év elején a pedagógusok a tanévre kölcsönzik. Az állomány e speciális részével
kapcsolatos kölcsönzési és egyéb feladatokat szintén a könyvtáros látja el.
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Az

iskolai

tankönyvtámogatás

és

tankönyvellátás

rendjének

alapjául

szolgálójogszabályok:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (köznevelési tv.).



A tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. tv. (tankönyvtörvény).



A 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról.



A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 46/2012. (XII.5.)
EMMI rendelet a 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról.



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



A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI.



4.) Kormányrendelet (Nemzeti alaptanterv).



A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21
.)EMMI rendelet (kerettantervek).



Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2014. (I. 29.)



EMMI rendelet.

VIII.

Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái és időkerete; a testmozgás és

sportolás lehetőségei az iskolában
Egyéb foglalkozások meghatározása, szervezeti formái

8.1

Az egyéb foglalkozás olyan a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú
foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.
Egyéb foglalkozások szervezeti formái a következők:


felzárkóztató foglalkozás (korrepetálás)



a szakkör,



művészeti csoport;



tömegsport foglalkozás;



a tanulmányi, szakmai, kulturális, sport verseny,



házi bajnokság,
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gyógytestnevelés, könnyített testnevelés



a tanulmányi kirándulás,



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

8.2

Az egyéb foglalkozások célja

Az egész napos iskolai nevelés-oktatás napközi (alsó tagozat), és tanulószobai
foglalkozásokat (felső tagozat) rendszer elve alapján szervezük.
A felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) célja az alapképességek fejlesztése és a
tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. Az alsó tagozaton a felzárkóztató
foglalkozások órarendbe illesztett időpontban történnek. Felső tagozaton a korrepetálás
differenciált foglalkozás, ami az egyes tanulókra (egyéni foglalkozás 1-3 fő részt vétele
esetén) vagy tanulócsoportokra vonatkozóan kerül megszervezésre a nevelők, tanárok jelzése,
továbbá a szintfelmérések eredményei alapján.
A szakkörök, művészeti csoportok a tanulók érdeklődésétől függően a munkaközösségvezetők

javaslatának

figyelembe

vételével

indíthatók.

Tételes

felsorolásukat

a

tantárgyfelosztás tartalmazza. E foglalkozások elsődleges célja a tehetség kibontakoztatása,
egy-egy ismeretterületen való tudományos igényű elmélyülés, amely párosul a tanulók
kezdeményezőkészségén alapuló, öntevékeny munkáltatással, s a kreativitás fejlesztésével,
mely az élményszerű tanulás révén a tanórai tartalmakhoz is szervesen kapcsolódik.
Az iskolai tömegsport foglalkozások célja, hogy a tanulók mindennapi testedzésének
lehetőségét biztosítsa, s járuljon hozzá az egész intézményi tevékenységet átfogó teljes körű
egészségnevelés megvalósításához.
A gyógytestnevelés és a könnyített testnevelés az iskolai testi nevelés és fejlesztés egyik
formája. Gyógytestnevelés órára való beosztást az iskolaorvos igazolása alapján kap a tanuló,
ahol megjelenése és aktív részvétele kötelező. A gyógytestnevelésre való beosztással
egyidejűleg a tanuló – orvosi javaslatra – az intézményvezető által felmentést kaphat az iskolai
testnevelés órákon való részvétel alól. A könnyített testnevelésben részt vevő tanulókkal a
testnevelő differenciáltan foglalkozik.
A tanulmányi, szakmai, kulturális, sport versenyeken, házi bajnokságokon való részvétel a
diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók intézményi és országos
meghirdetésű versenyeken vehetnek részt a pedagógus felkészítését igénybe véve. A
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meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szakmai
munkaközösségek és az intézményvezetőhelyettes(ek) felelősek.
A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves,
pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó
megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások
szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni.
Az egyéb foglalkozások működési rendje

8.3


Az egyéb foglalkozásokra való jelentkezés módját az iskolavezetés határozza meg.



Az egyéb foglalkozásokon a tanuló egyéni jelentkezés útján, a szülő írásos
nyilatkozata alapján vehet részt. A jelentkezéshez csatolt szülői hozzájárulást a szülő
formanyomtatványon nyújtja be. A jelentkezés egész tanévre szól, és a jelentkezést
követően a foglalkozásokon való részvétel kötelező, a mulasztásokról szülői igazolást
kell hozni.



Az egyéb foglalkozások megtartásra előre meghatározott tematika (foglalkozási terv)
alapján történik.



Az

egyéb

foglalkozásokról egyéb foglalkozási

naplót

köteles

vezetni

a

foglalkozásvezető nevelő.


Az egyéb foglalkozásokat az intézményegységek tanulói számára a közös részvétel
lehetőségének figyelembevételével kell megszervezni.
Az egyéb foglalkozások időkerete

8.4

Az egyéb foglalkozások időtartamát (órakeretét) és helyszínét (tantermét) az intézményvezető
és az intézményvezetőhelyettes(ek) rögzítik a tantárgyfelosztás alapján az egyéb foglalkozási
rendben, a terembeosztással együtt.

A mindennapi testedzés formái

8.5

A mindennapos testedzés elsődleges céljai és feladatai:


a fokozódó szellemi terhelés elviselése,



a fizikai tevékenység fokozása;
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az edzettség folyamatos számszerűsítése, a reális edzettség önértékelő rendszerének
megalapozása;



mozgáskoordinációs képességek fejlesztése, a mozgáskultúra ügyességi, koordinációs
tartalmai révén;



felkészítés az ártalmak, káros szenvedélyek elleni stabil védekezésre;



pozitív személyiségfejlesztés.

A mindennapos testedzés szervezeti keretei:


a mindennapi játékos testmozgás, amely a tanítási órák és foglalkozások, valamint az
egész napos iskola szabadidős tevékenységeibe szervesen beépülnek;



az óratervi testnevelés órák;



tömegsport foglalkozások;



sportversenyeken történő részvétel;



jó idő esetén az udvari szünetben való mozgásos tevékenység.

IX.

ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE,

HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
Az intézmény hagyományainak tiszteletben tartása, ápolása, valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
Az ünnepi megemlékezések ideje alatt az intézmény méltán várja el az alkalmazotti
közösségtől, a tanulóközösségtől, a megjelent vendégektől, hogy viselkedése példamutató
legyen, öltözködése pedig az ünnepi alkalomhoz méltó.
A tanulók számára az ünnepi ruházat: fehér blúz/ing, sötét szoknya/nadrág, alkalomhoz illó
cipő.
Az intézményi szintű ünnepek

9.1


Tanévnyitó és tanévzáró ünnepély,



Október 23. Köztársaság napja, 1956-os emlékünnep,



Adventi előkészületek



Március 15-e a Magyar forradalom és szabadságharc ünnepe



Ballagás
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Intézményi szintű megemlékezések

9.2


Népmese napja



Zenei világnap



Állatok világnapja



Aradi vértanúk napja



Kézmosás világnapja



Márton napi vigasság



Magyar kultúra napja



Költészet napja



Iskolánk születésnapja, farsang



Pancake Day



Víz világnapja



Családi nap, Ziper piknik
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X. Záró rendelkezések
10.1 Az SZMSZ hatálybalépése Záró rendelkezések
Az SZMSZ 2020. év november hó 13. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
Az SZMSZ felülvizsgálata
A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás
esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat,
és a szülői munkaközösség. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az igazgatóhoz kell
beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.
Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai:
A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó
......... napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat
véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott
ügyekben gyakorolta.
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap
...............................................
Loór Veronika
DÖK segítő tanár

A szervezeti és működési szabályzatot a szülői munkaközösség 2020. év hó . napján tartott
ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői munkaközösség véleményezési
jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap
…............................................
Velenczei Katalin
SZMK elnök
A Zipernowsky Károly Általános Iskola szervezeti és működési szabályzat módosítását a
nevelőtestület 2020. november hó 13. napján tartott ülésén a mellékelt jegyzőkönyv szerint
elfogadta. A Zipernowsky Károly Általános Iskola SZMSZ módosítását a mai napon jóváhagytam.

Budapest, 2020. november 13.

………………………………
Herth Mariann
mb. intézményvezető
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XI.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja
Az intézményben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat
határozza meg.
Adatkezelési szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült:
Az adatkezelést szabályozó új törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, amely hatályba lépett 2012. január 1-jén, valamint
2011. évi CXC tv a Nemzetközi köznevelésről szóló


(12) Célja:

az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése; azon személyes
és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban
állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart;



az adattovábbítási szabályok rögzítése;



a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása;



az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és e jogok érvényesítési rendjének
közlése.

Összefoglalva tehát a szabályozás célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű és
részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az
adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szabályzatot az intézmény alkalmazottai, a gyermekek, tanulók, szüleik megtekinthetik
intézményvezetői irodában. Tartalmáról és előírásairól a gyermekeket tanulókat és szüleiket
szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az intézményvezető ad felvilágosítást.
Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi közalkalmazottjára
és tanulójára nézve kötelező érvényű.
Az adatkezelési szabályzat az SZMSZ jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
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Az adatkezelési szabályzatot a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti
jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, erről írásos tájékoztatóban
figyelmét fel kell hívni.
2. AZ INTÉZMÉNYBEN NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖRE
A közoktatásban kezelhető tanulói és alkalmazotti adatok körét rögzíti:
• tanulókra vonatkozóan: Nkt. 41
pedagógusokra vonatkozóan: Kjt. 5. sz. melléklet e Köznevelési Információs Rendszerre
(továbbiakban: KIR) Nkt. 44Š
Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint:
2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok:


név,



születési hely és idő,



állampolgárság;



állandó lakcím és tartózkodási hely,



telefonszám,



azonosító szám;



munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: iskolai végzettség,
szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,



munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,



alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,



munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre

 irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő
 tartozás és annak jogosultja,
 szabadság, kiadott szabadság,
 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
 a többi adat az érintett hozzájárulásával.
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A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása
céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát.
2.2. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
A törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok:
a) a tanuló neve,
születési helye és ideje,
állampolgársága,
állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma;
b) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:


felvételivel kapcsolatos adatok,



a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,



vizsgaadatok,



a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatai,



a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,



a gyermek halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó adatok,



beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló



rendellenességére vonatkozó adatok,



a tanuló azonosító száma (a diákigazolványán szerepel majd, lásd közoktatási tv.
2. sz. melléklet, „A diákigazolvány” c. fejezet.),



a tankönyvellátással kapcsolatos adatok;

d) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok;
e) a tanuló diákigazolványának sorszáma;
f)

a többi adat az érintett hozzájárulásával.

3. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDJE
3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása
Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a
fenntartónak,

a

kifizetőhelynek,

bíróságnak,

rendőrségnek,

ügyészségnek,

helyi

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
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3.2 A gyermekek, tanulók adatainak továbbítása
Az intézmény csak azokat a gyermeki és tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály
rendel el. Az elrendelést az NKT 41. S-ában „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és
kezelt személyes és különleges adatok” című fejezete rögzíti.
Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban.
A gyermekek, tanulók adatai továbbíthatók:


fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, KLIK, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat;



sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, halmozottan
hátrányos helyzetre, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai
szakszolgálat intézményeinek;



a fejlettség, ill. fejlődés, a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos
adatok az érintett csoporton, osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a
vizsgálóbizottságnak, óvoda- és iskolaváltás esetén az új óvodának, iskolának, a
szakmai ellenőrzés végzőjének;



a diákigazolvány jogszabályban meghatározott kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adat;



a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához,
iskolához;



az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából;



a családvédelemmel foglalkozó intézményeknek, szervezeteknek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a
tanulóveszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából;



az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a
bizonyítványok nyilvántartása céljából;



a tankönyvforgalmazóhoz, külön törvényben meghatározott körben és célból.

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyvellátás, a tanulók 50%-os, ill.
100%-os étkezési kedvezménye) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az
adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultság.
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4. AZ ADATKEZELÉSSEL FOGLALKOZÓ ALKALMAZOTTAK
KÖRÉNEK MEGHATALMAZÁSA
Az iskola adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az
intézmény vezetője az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább
szabályozott körében helyettesét, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat és az
iskolatitkárt határozza meg.
A

nem

szabályozott

területeken

az

adatkezeléssel

kapcsolatos

feladatokat

az

intézményvezetője személyesen vagy — utasítási jogkörét alkalmazva — saját felelősségével
látja el.
Az intézményvezető személyes feladatai:


a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,



a 3.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,



a 2. I és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,



a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,



a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és
tudásértékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás estén az új iskolának,



a szakmai ellenőrzés végzőjének,



a 2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az
érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az
alábbi közalkalmazottak, a beosztás után részletezett tevékenységi körben.

Intézményvezető helyettesek feladatai:


munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felelős a 2.2 fejezet c)
szakaszban meghatározott adatok kezeléséért,



a 3.2 fejezet e),f),h) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.

Iskolatitkár:


a tanulók adatainak kezelése a 2.2 a),b),e) szakaszai szerint, o a pedagógusok és
alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 a) és b) szakaszai szerint,



adatok továbbítása a 3.2 d) szakaszában meghatározott esetben.
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Osztályfőnökök:


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

Tűz- és munkavédelmi megbízott:


a 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok
jogszabályban előírt továbbítása.

Az intézményi honlap szerkesztésével megbízott pedagógus, illetve rendszergazda:


beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, gyermekektől,



diákoktól és szülőktől, akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk
jelennek meg,



beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, gyermekektől és
diákoktól, akikről kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon
csoportképen szereplő személyektől hozzájárulást nem szükséges kérni),



a fentiekben említett hozzájárulás szóbeli, kritikus esetekben írásos.

5. AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA
5.1 Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:


nyomtatott irat,



elektronikus adat,



az intézmény honlapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. o Az adatkezelő
lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.

5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése
5.2.1 Személyi iratok
Személyi irat minden — bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett — adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, ill. azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével összemggésben
adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:
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a közalkalmazott személyi anyaga



a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat



a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel



kapcsolatos iratok stb.),



a közalkalmazott bankszámlájának száma,



a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok.

5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja


a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,



a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,



bíróság vagy más hatóság döntése,



jogszabályi rendelkezés.

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak


az intézmény vezetője és helyettesei,



az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója,



a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (pl. adóellenőr, tb-ellenőr, revizor
stb.),



saját kérésére az érintett közalkalmazott.

5.2.4 A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:


az intézmény vezetője,



az intézményvezető helyettesek,



az adatok kezelését végző iskolatitkár.

A személyi iratok és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket
(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie.
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5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a
közalkalmazott személy anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más
anyag nem tárolható. A személyi anyagokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva,
keletkezésük sorrendjében, az erre a célra személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni. A
személyi

anyag

része

a

közalkalmazotti

alapnyilvántartás.

A

közalkalmazotti

alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes
módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell
nyomtatni a következő esetekben:


a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítéskor,



a közalkalmazott áthelyezésekor,



a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor,



ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak.

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni
a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.
Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a
gazdaságvezető és az iskolatitkár végzik.
5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése
5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek:


az intézmény vezetője,



az intézményvezető helyettesek,



az iskolatitkár.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és
az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az
elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie.
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5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.
Az óvodások, diákok személyi adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag
nem tárolható. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban
kell őrizni:


összesített tanulói nyilvántartás,



törzskönyvek,



bizonyítványok,



beírási napló,



csoportnaplók



fejlődési naplók,



osztálynaplók,



a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.

5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló gyermekek, diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a
szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos
ellátása céljából.
Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:


a tanuló neve, osztálya,



születési helye és ideje, anyja neve, o állandó lakcíme, tartózkodási helye,
telefonszáma, o a tanuló általános iskolájának, megnevezése.

A nyilvántartást az intézményvezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói
nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a
továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói
nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának
módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az
elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányában történő tárolását
biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
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5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak tanulók és szülők jogai és érvényesítésük
rendje
5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő szabályt is.
A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, ill. kijavítását, amelyet az
adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, ill. gondviselője jogosult
megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben
továbbították.
A közalkalmazott a közokirat, ill. a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, ill. a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy
döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett közalkalmazott, tanuló, ill. gondviselője kérésére az intézmény vezetője
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény vezetője a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a
tájékoztatást.
5.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:


a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;



a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;



a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az intézmény vezetője — az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével — a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
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Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést — beleértve a további
adatok felvételt és adat továbbítást is — megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésről értesíteni mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen — annak közlésétől
számított 30 napon belül — az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat.
5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége
Ha az intézmény adatkezelési tevékenység során az érintett jogait megsérti, az érintett
közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Adatkezelési szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz.
melléklete.
Az Adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott
módon.
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NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
Az iskolai könyvtárból a 2020/21. tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett
könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal
igazoltam.
2021. június 13.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós
tankönyveket
A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy
elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell.
Sorszám

--------------------------------------aláírás

-----------------------------------------osztály
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2. számú melléklet Munkakörileírás-minták

Tanár munkaköri leírása
I. RÉSZ
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SZMSZének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ
NÉV:
C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
CÉL: A diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű és
eredményes tanítása, sokoldalú fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a NAT
és a pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni
képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása.
KÖZVETLEN FELETTES:
igazgató helyettes
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:
helyettesítési rend alapján
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: …………. óra
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: órarend és a munkaköri kötelességek ellátása szerint
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Főiskolai (egyetemi) végzettség, szakos tanári szakképzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: —
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok,
utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.
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SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező és lényeglátó képesség, katartikus képesség,
érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre, objektív ítélőképesség,
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és
konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék, egyéni kisugárzás, türelem.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Nevelő – oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a
hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával. Mint nevelőtestületi tag köteles
részt venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken; véleményével segíti a közös
határozatok meghozását..
2.) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását,
sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket.
3.) Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján tanmenetet
készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja tanítási és
foglalkozási órákat.
4.) Megfelelő útmutatókat használ, bemutató és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási
eszközöket biztosít a tanulók számára.
5.) A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal, és tanártársaival előre közli,
hogy tanártársaival elkerüljék az osztályközösség túlterhelését.
6.) Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanulók teljesítményeit, megtartja
az írásbeli, és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és indoklással értékel.
7.) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi
méltóságukat. A pedagógiai értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a fiatalokat,
tekintettel arra, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai,
munkafegyelme példa a tanulók előtt.
8.) Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, az étkeztetési ügyeletet, a
vezetők utasítására helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat
(pl. osztályfőnökség; munkaközösség vezetés), és felelősi tevékenységeket.
9.) Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok
szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi
programokon, és beosztás alapján felügyel.
10.)Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt: naprakészen
vezeti a KRÉTA elektronikus naplót, megírja a vizsgák jegyzőkönyveit,
törzskönyveket, stb.
11.)A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelemének állandó
gyarapítása, az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani
tájékozódás. Aktívan részt vesz a nyílt napokon, bemutató órákat tart és dokumentálva
hospitál tanítási órákon.
12.)Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a
pedagógiai program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámol, előadást
és bemutató órát tart. Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a
tárgyakat és eszközöket rendelkezésre.
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13.)Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén. Akadályoztatásakor
az SZMSZ szerint kell eljárnia, biztosítva a szakszerű helyettesítéshez a tanmenetet.
14.)A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg, figyelemmel
kíséri a tanulók egyéni fejlődését; a fejleszti képességeiket, személyiségüket.
Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal.
15.)Tanóráin a differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő
gyakorló feladatokkal szolgálja. A lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást
szervez, figyelembe véve a hátrányos családi helyzetet, a fogyatékosságot.
Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
16.)A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulókat tehetségét kifejleszti (önképzőkör,
szakkör, tanulmányi verseny, stb.). Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és
kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sport rendezvényekre, tanulmányi
kirándulásokra.
17.)Részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon. A szülőket tájékoztatja a tantárgyi
követelményekről, a tanulók előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. Együttműködik a
szülőkkel, szükség szerint látogatja a támogatásra szoruló tanulókat.
18.)Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja az
igazgató és a vezető helyettesek utasításait, szakszerűen végrehajtja a tanulószobai
beosztás szerinti feladatokat, és az egyéb pedagógusi teendőket.
19.)Levezeti és felügyeli az osztályozó, különbözeti, és egyéb vizsgákat, tanítás nélküli
munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.
20.)Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
amelyekkel az igazgató és a vezető helyettes ellátja.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre
az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a társintézmények munkatársaival, a továbbképző intézményekkel tart
kapcsolatot.
C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért,
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a fiatalok
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.
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 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.

III. RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
A munkaköri leírás ………………………… napon lép életbe.
Kelt: Budapest, ……………………………………………
PH.

.....................................................
intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest,…………………………………………

………………………….
munkavállaló
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Tanító munkaköri leírás
I.RÉSZ
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SZMSZének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ
NÉV:
C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓ
CÉL: A 6 –10 éves (nem szaktanításban 11–12 éves) tanulók életkornak megfelelő fejlesztő
foglalkoztatása, tanítása, szocializálása, és nevelése a NAT és az iskolai pedagógiai
program követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek sokoldalú fejlesztése, a
kötelesség– és feladattudat kialakítása, a kultúrált szokások elsajátíttatása.
KÖZVETLEN FELETTES: alsós igazgató helyettes, alsós munkaközösség vezető
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:
helyettesítési rend alapján
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: BUDAPEST III.KERÜLETI ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
1039 BUDAPEST ZIPERNOWSKY U. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: 40/ÓRA
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: órarend és munkaköri kötelességek szerint
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Főiskolai végzettség és tanítói szakképzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: —
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok,
utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező képesség, érzékenység, a tanulói problémákra és
terhelésre, objektív ítélőképesség, segítőkészség.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Elhivatottság, türelem, kiváló kapcsolatteremtő és
konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék, szeretetteljes kisugárzás,
következetesség.
B.) KÖTELESSÉGEK
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FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés:
1.) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását,
sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli
tanulócsoportját.
2.) A tantárgyfelosztás alapján lehetőség szerint osztályában a tantárgyfelosztáson
szereplő osztályokat tanítja. Határidőre tanmenetet készít, tanóráira és foglalkozásaira
gondosan és széleskörűen felkészül.
3.) Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő
foglalkoztatásra, az idő optimális kihasználására
4.) A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez; egyéni
segítségnyújtással biztosítja a továbbhaladást. Szükség esetén időben szakértői
vizsgálatot kezdeményez.
5.) Igény és megbízás esetén színvonalasan végzi a tehetséges tanulók differenciáláson
kívüli szakköri foglalkoztatását. Tanulmányi versenyekre felkészít tehetséges tanulót.
6.) Rendszeresen ellenőrzi, és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi
teljesítményeit. Megtartja az írásbeli és szóbeli gyakorlási formák egyensúlyát, az
írásbeli feladatokat naponta ellenőrzi, javítja, és a tanulókkal együtt értékeli.
Nevelés és felügyelet:
7.) Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan
irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme,
megnyilvánulásai, munkafegyelme példát a tanulók előtt.
8.) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyermeket felügyelet nélkül), óvja
a gyermekek jogait, az emberi méltóságot.
9.) Feladata a gyerekek alapos megismerése tudatos megfigyeléssel, változatos, közös
tevékenységekkel, és különböző vizsgálatokkal a fejlesztő pedagógus és az
iskolapszichológus bevonásával. Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai házirend
betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű környezetet.
10.) Feladata a tanulás megszerettetése; a szellemi erőfeszítés örömforrásának
felfedeztetése; a spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése.
11.) Biztosítja, hogy a gyerekek a foglalkozások szüneteiben egészséges körülmények
között játszhassanak, naponta szervezetten mozoghassanak a szabad levegőn.
12.) Tanórán kívüli igényes: a természeti és társadalmi tájékozódást egyaránt szolgáló
szabadidős elfoglaltságot szervez. Gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés
szabályait.
13.) Tervszerűen végzi a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikatív képességeinek,
személyiségének fejlesztését: az együttműködési készség, önállóság, öntevékenység
kialakítását.
14.) Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztályát felkészíti, végrehajtja a rá
osztott feladatokat, ügyeletesi teendőket.
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15.) Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett
gyerekekről, (segélyezés, étkezési és tanszerellátás,); szükség esetén hatósági
intézkedést kezdeményez a gyermekvédelmi felelős felé
16.) A szülői értekezleteken, a közös és egyéni fogadóórákon, tájékoztatja a szülőket az
iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, értékelési rendszeréről, a gyerekeket
érintő kérdésről (kihagyva az intézmény belső ügyeit).
17.) Szervezőmunkával segíti a szülői munkaközösség megalakítását, működését. Az
alkalmas és vállalkozó szülőket bevonja a kulturális és szabadidős foglalkozások,
kirándulások, táborozások lebonyolításába.
Tanügyi feladatok:
18.) Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen
végrehajtja az igazgató és a vezető helyettesek utasításait. Naponta 15 perccel az 1.
óra előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályozottságánál az SZMSZ szerint
eljárni, a tanmenet átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez.
19.) A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat
hozatalában, az intézményi rendezvényeken.
20.) Folyamatos képzi magát továbbképzéseken, szélesíti módszertani jártasságát,
gyakorlatát. Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból, bemutató órákat tart és
rendszeresen dokumentáltan hospitál tanítási órákon.
21.) Ellátja az adminisztrációt: vezeti a KRÉTA elektronikus naplót a tanulók
törzslapját, statisztikai adatokat szolgáltat.
22.) Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai
program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. Kollégái
közreműködésével rendben tartja a rábízott tárgyakat és eszközöket.
23.) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
amelyeket az igazgató és a vezető helyettes rábíz.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre
az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
Kapcsolatot tart az óvodákkal, és szülőkkel, a társintézmények és saját munkatársaival,
a továbbképző intézményekkel.
C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is, – megszerezzék a NAT követelményeiben
meghatározott alapkészségeket; a képességeinek megfelelő ismereteket. A tanító felelős a
rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért.
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Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért.
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért.
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért.
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
III. RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

A munkaköri leírás…………………………….. napon lép életbe.
Kelt: Budapest,………………………………………….
PH.

.....................................................
intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest, ………………………………………..

………………………
Munkavállaló
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Napközis nevelő munkaköri leírása
I. RÉSZ
A. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSz-ének
37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ
CÉL: A kijelölt napközis csoport tanulói számára felelősséggel biztosítja a délután célszerű,
intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való változatos eltöltését, a tanulmányi felkészülést, az
igényes nevelést, gondozást, az étkezést, a kötelesség– és feladattudat kialakítását, a kultúrált
viselkedés elsajátítását.
KÖZVETLEN FELETTES: alsós igazgató helyettes, napközis munkaközösség vezető
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:
helyettesítési rend alapján
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: 40.ÓRA
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: órarend szerint
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Főiskolai végzettség és tanítói (tanári) szakképzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: —
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok,
utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező és lényeglátó képesség, türelem, érzékenység a
tanulói problémákra és terhelésre, segítőkészség.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és
konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék, ötletesség, fantázia gazdagság.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés:
A tanulmányi felkészítés feladatai:
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1.) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel segíti a tanulók felkészülését,
sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli kijelölt
tanulócsoportját.
2.) Tudatosan tervezi nevelő tevékenységét, határidőre nevelési tervet készít, a foglalkozási
tanmenetben nagy gondot fordít a változatos foglalkoztatásokra, melyekre alaposan
felkészül.
3.) Feladata a gyerekek alapos megismerése: tudatos megfigyeléssel, közös tevékenységekkel.
Fokozatosan szoktatja tanulóit a házirend betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt
légkörű környezetet.
4.) Csoportját a tanítás után az ebédlőbe kíséri, és gondoskodik a kulturált étkeztetésről, a
személyi higiénia betartásáról.
5.) Irányítja a tanulók másnapra való felkészülését az életkori sajátosságokhoz illeszkedő
tevékenységekkel, és segíti az önálló tanulás módszereinek elsajátítását, együttműködve a
csoportját tanító pedagógussal.
6.) A gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciált foglalkoztatással
megteremti a tanulási feltételeket, fejleszti a célirányos feladat megoldásokat, kikérdezi a
memoritereket.
7.) Biztosítja a tanulási időben az írásbeli házi feladatok maradéktalan elkészítését. Ezt
mennyiségileg minden esetben; minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. A rászorulókat a
megadott időkeretek között korrepetálja; vagy segítésüket tanulócsoportok szervezésével
biztosítja.
8.) Felelősök választásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja az ebédlő, a csoportterem, és
az udvar rendjét és biztonságát.
9.) Célirányosan gyarapítja a gyerekek tapasztalatait, fenntartja érdeklődésüket, rendszeres
gyakorlással fejleszti kifejezésmódjukat, képességeiket, egyéni segítségnyújtással biztosítja
tovább haladást.
10.)Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan
irányítja a gyerekeket. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme,
megnyilvánulásai, munkafegyelme példa tanulók előtt.
11.)Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlesztéséről,
a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyermeket felügyelet nélkül), óvja a gyermekek
jogait, az emberi méltóságot.
12.)Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges életmódra
nevelést. Naponta vezeti a tanulók szabadlevegőn való testedzését (gimnasztika,
labdajátékok, stb.), szerepjátékokat szervez a környezet védelmére.
13.)Csoportja számára heti szabadidős programtervet készít; – figyelemmel a napközi
napirendre és az iskolai házirendre legalább heti 1 alkalommal kulturális programot
szervez, a természeti és társadalmi tájékozódást egyaránt szolgáló szabadidős
elfoglaltságot keretében. Gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait.
14.)A napközi foglalkozások után a házirend alapján kikíséri az iskola felügyelt előcsarnokába
a gyerekeket.
15.)Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen
végrehajtja az igazgató és a vezető helyettesek utasításait. Naponta 15 perccel
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munkakezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályozottságánál az SZMSZ
szerint eljárni.
16.)Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program
módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. Kollégái
közreműködésével rendben tartja a rábízott napközis szekrényt, a tárgyakat és eszközöket
rendelkezésre bocsájtja.
17.) Folyamatos képezi magát továbbképzéseken, szélesíti módszertani jártasságát,
gyakorlatát. Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból, bemutató órákat tart és
rendszeresen dokumentáltan hospitál tanítási órákon.
18.)A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat hozatalában,
köteles részt venni az intézményi rendezvényeken, az értekezleteken, a iskolai
rendezvényeken, a szülői és az osztályozó értekezleteken, fogadóórákon együttműködve
az osztályfőnökkel.
19.)Vezeti a foglalkozási naplót, gondoskodik a kiadott játékok, munka- és szemléltető
eszközök gondos használatáról, megőrzéséről.
20.)Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel
az igazgató, az intézményvezető helyettes és a napközis munkaközösség vezető megbízza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az
általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
Kapcsolatot tart az óvodákkal, és szülőkkel, a társintézmények és saját munkatársaival, a
továbbképző intézményekkel.
C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben
is, – megszerezzék a NAT követelményeiben meghatározott alapkészségeket; a képességeinek
megfelelő ismereteket.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért,
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért.
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
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III. RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

A munkaköri leírás napon lép életbe.
Kelt: Budapest, …………………………………
PH.

.....................................................
Intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.

Budapest,…………………………………..

………………………….
Munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
Munkavégzés helye :
Közalkalmazott neve:

…………………………..

Munkakör:

osztályfőnök

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSz-ének 37.§
(2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
Iskolai végzettség:

……………………………

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján
közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos feladatok ellátása során az alábbi jogai, kötelezettségei és
felelősségi van munkavégzése során:
1. Osztályfőnöki felelősségek:
a) Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer szellemében, az
intézményi SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves
munkaterv) betartásával végzi.
b) Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
c) Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok pontos
vezetéséért.
d) Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv/tanmenet.
e) Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
f) Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
g) Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
h) Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
i) A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy
helyettesének.
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2) Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részét):
Adminisztrációs jellegű feladatok:

a)

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

b)

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

c)

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

……………………………….
Intézményvezető
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és annak egy példányát átvettem.

………………….………….
Osztályfőnök
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Szakmai munkaközösség vezető feladatköri leírása
A pedagógusok által létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja:
 A szakmaiság és a nevelés javítása: didaktikai fejlesztés,
 Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés),
 A képzési eredményességért továbbképzések szervezése.
Azonos műveltségi területen a pedagógusok munkaközösséget alkothatnak, és kimagasló
felkészültségű, jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű szakmai munkaközösség vezetőt
választhatnak maguk közül. Tényleges rátermettség esetén a szakmai munkaközösség vezetőt
az igazgató bízza meg a középvezetői feladatok ellátásával, havonta fizetendő pótlék
biztosítása mellett. Munkájáról félévenként írásban be kell számolnia az intézményvezető
szempontjai alapján.
I. A MEGBÍZÁS CÉLJA
Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport pedagógusainak munkavégzését, teljes
jogkörrel ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait.
Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport szakmai érdekeit, kollégáival jelentős
erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai,
módszertani és nevelési tevékenységért, valamint a munkafegyelemért.
II. RÉSZLETES FELADATKÖR
1.) Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelve a
pedagógusok módszerit, a gyerekekhez való viszonyát.
2.) Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót, célirányosan vezeti pedagógiai program
módosítását (az oktatás tantervi fejlesztését, a módszertani eljárások korszerűsítését).
3.) Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény
munkatervébe. Pedagógiai kísérleteket végezhetnek, részt vesznek a szakmai
pályázatokon. Ellenőrzi a határidők betartását.
4.) Megvalósítják az egységes követelményrendszert, melynek alapján a tanév elején felmérik,
majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét.
5.) Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, kijelölt
mentorral segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját.
6.) Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások során
(félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról,
képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról.
7.) Rendszeresen ellenőrzi a tanulók házi füzeteit, a dolgozatokat, a témazáró feladatlapokat,
azok javítását, értékelését, a tantárgyi osztályzatokat.
8.) Vezeti szakterület módszertani fejlesztését, javaslatokat gyűjt a speciális irányok
megválasztására, a használandó tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok
szerint), a szakmai előirányzatokhoz elkészítteti a taneszközök rendelési listáját.
9.) Munkatársaival összeállítják a vizsgák feladatait és tételsorait, vezetői kijelölésre részt
vesznek a vizsgáztatásban.
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10.) Elbírálja, és az igazgatónak javasolja (nem javasolja) a munkaközösségi tagok tantervhez
igazodó tanmeneteit. a pedagógusok továbbképzését.
11.) Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, a
pedagógiai program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet, az
anyagok és eszközök célszerű és takarékos felhasználását.
12.) Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a tanulók
felkészítését, segíti tanulók részére tanulmányi, kulturális pályázatok kiírását, elbírálását,
13.) Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó önképzőkörök, és felzárkóztató
foglalkozások, tanfolyamok, stb. színvonalas, diák centrikus megtartásáról.
14.) Ellenőrzi a szakmai felszerelések, a szertárak, laboratóriumok, előadótermek
berendezéseinek szabályszerű használatát, meggyőződik a tanulók egészség- és
balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatásáról.
15.) Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi
tagok jutalmazására, vagy vezetői felelősségre vonást kezdeményez.
16.) Tájékoztatja az igazgatót a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a
tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről.
III. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és
hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges
feladatainak ellátásához.
IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, –
gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére. Köteles az igazgató (helyettes) figyelmét
felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.
V. FELELŐSSÉGI KÖR
Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése
alapozza meg felelős döntéseit, az igazgatónak tett megalapozott javaslatait.
Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére.
Aktivitásától és kreativitásától, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől
nagymértékben függ az egész munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett
hatékonyság.
Felelősségre vonható:
 A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és munkatársak
jogainak megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért,
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 A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.

A munkaköri leírás …………………………… napon lép életbe.
Kelt: Budapest. …………………………………..

PH.

.....................................................
Intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest…………………………………………

………………………….
Munkavállaló
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Gyógypedagógus munkaköri leírása
I. RÉSZ
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ
NÉV:
KULCSSZÁM:

FIZETÉSI OSZTÁLY:
FEOR – SZÁMA:

C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
Gyógypedagógus
CÉL: Integrált oktatás és nevelés keretében, a fogyatékos gyermekek speciális iskolájában
komplex gyógypedagógiai fejlesztő, nevelő, terápiás és rehabilitációs tevékenységek ellátása,
a súlyosan fogyatékos tanköteles korúak fejlesztő felkészítése.
KÖZVETLEN FELETTES:
igazgató helyettes
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS
írásos intézkedés alapján
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: 40
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Gyógypedagógiai főiskolai (egyetemi) végzettség és a fogyatékossággal egyező tanári
(terapeuta) szakképzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: ............................
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, az általános és a gyógypedagógiai szakterületre
vonatkozó jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Változatos pszichológiai és gyógypedagógiai módszerek
alkalmazása, a gyermeki nehézségek iránti érzékenység, a nyitottság képessége.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és
konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék, egyéni kisugárzás, türelem.
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B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Kialakítja és vezeti a különböző korosztályokban a képességszint szerint működő,
speciális szükségletű csoportokat, szakszerűen végrehajtja a feladatokat.
2.) Meghatározza a pedagógiai program alapján a fejlesztő tevékenységeket, értékeli a
teljesítményeket a gyógypedagógiai diagnosztika eszközeivel.
3.) Speciális gyógypedagógiai neveléssel, differenciált foglalkozásokkal fejleszti a központi
idegrendszeri vagy érzékszervi sérüléssel károsodott gyermekeket, személyiségüket és
képességeiket.
4.) Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, a közösségi
élet magatartási szabályait.
5.) Tanácsot ad és előadást tart a pedagógusoknak a tanulók pszicho–motorikus és
fiziológiás fejlődéséről, a gyógypedagógiai és az egészséges életmódi neveléséről
6.) Megismeri a gyerekek értelmi, pszichés, szociális állapotát, fejlődésüket, és
gyógypedagógiai (hallássérült, látássérült, logopédiai, pszicho– és szomato– pedagógiai)
ismeretei alapján, speciális gondoskodással befolyásolja.
7.) Végzi a sérült, fogyatékos, akadályozott gyermekek speciális szükségletei szerinti
fejlesztő, nevelő tevékenységeket, alkalmazza a megelőző, segítő, rehabilitációs és
terápiás eljárásokat.
8.) Irányítja és értékeli csoportját, közreműködik a gyermekvédelmi feladatokban, elvégzi az
adminisztrációt.
9.) Segíti a nevelésben, terápiás folyamatokban, a rehabilitációban a fogyatékos gyermekek
szüleivel, gondozóival való aktív együttműködést, tanácsokat ad.
10.)Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről
(nem hagyhat gyermeket felügyelet nélkül).
11.)Tárgyilagos ismereteket nyújt, hatékony módszerekkel segíti az egyéni képességek és a
tehetség kibontakozását.
12.)Aktívan részt vesz az iskola pedagógiai programjának értékelésében, módosításában, a
tantestületi és szakmai értekezleteken, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
13.)Szakmai ismereteit, tudását továbbképzésben gyarapítja, bemutató foglalkozásokat tart.
14.)Tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal (családlátogatás),
óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi méltóságát.
15.)Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket az igazgató (helyettes) rábíz.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az
általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot.
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C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek érdekeinek
elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és
tevékenységére. Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
A munkaköri leírás …………………………… napon lép életbe.
Kelt: …………………………………..nap
PH.

.....................................................
intézményvezető
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Iskolatitkár munkaköri leírása
I. RÉSZ
A.) MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ
NÉV:
C.) MUNKAKÖR
ISKOLATITKÁR
CÉLJA: Az intézmény ügyvitelének, iratkezelésének és a tanügyi nyilvántartásának vezetése,
döntés előkészítő feladatok ellátása, valamint az intézményvezető adminisztrációs
teendőinek végzése.
KÖZVETLEN FELETTES:
Intézményvezető
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: ............................................................................
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: ….ÓRA
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: …….óráig
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ................................................
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Szakirányú középiskolai végzettség és szakképzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET:.............................
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatás szakmai és jogi előírásainak, a belső szabályzatoknak
az ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező képesség, titkárnői jártasság, szoftverfelhasználói
gyakorlat, precíz és gyors gépírástudás, problémamegoldó és rendszerező képesség.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, vidámság, nyugodt
viselkedés, humorérzék.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:

96

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1.) Szervezi az intézmény hivatalos ügyintézését, vezeti a titkárságot, kiépíti az
ügyköröket, (fenntartói, vezetési, nevelési, gazdasági, alkalmazotti, gyermekvédelmi,
stb.) és meghatározza az ügykörszámokat.
2.) Nyilvántartja és rendszerezi (rangsorolja) az átfutó és határidős ügyeket, az
ügyiratokat, a bélyegzőket, a szigorú elszámolású nyomtatványokat (törzslap, stb.)
megőrzi ezeket.
3.) Átveszi, felbontja, kezeli a küldeményeket, iktatja az iratokat, csatolja az elő-iratokat.
4.) Továbbítja a határidős ügyiratokat – az intézményvezető szignálása után – az
ügyintézőkhöz, aláírással átveteti azokat.
5.) Előkészíti a kiadványozást, bérmentesíti és továbbítja a kiadványokat, küldeményeket.
6.) A hivatalos üzeneteket, a körtelefonok tartalmát továbbítja, tájékoztatást ad az
érintetteknek az ügyben eljáró illetékes ügyintéző felhatalmazása alapján.
7.) Gépeli és másolja a vezető által engedélyezett (szignóval ellátott) intézményi iratokat,
szükség esetén – az igazgató utasítására – jegyzőkönyvet vezet.
8.) Vezeti a tanulók naprakész intézményi nyilvántartását, a hivatalos statisztikákat, az
okiratokról, dokumentumokról hivatalos másolatot, másodlatot készít.
9.) Ellátja az érkező és távozó tanulók hivatalos adminisztrációját, továbbítja és
nyilvántartja az igazolatlan mulasztásért való felszólításokat, feljelentéseket.
10.)Rendben és elzárva tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról
beszerzéssel gondoskodik.
11.)Kezeli az irattárat, rendezi, az elintézett ügyek iratait irattárba helyezi, elkészíti az
irattári jegyzékeket, elvégzi az iratselejtezést és a levéltári átadást.
12.)Koordinálja az iskolaorvossal, védőnővel, a védőoltások, szűrővizsgálatok és
fogászati kezelések beosztását.
13.)Szervezi és egyezteti az igazgató és a helyettesei hivatalos kapcsolattartását, elvégzi
mindazokat a feladatokat, amivel az igazgató (helyettes) megbízza.
14.)Szívélyesen fogadja a vezetőkhöz látogató személyeket, a szülőket, pedagógusokat,
diákokat, ügyeik intézését elősegíti, minden intézkedéséről tájékoztatja az igazgatót
vagy helyettesét.
15.)A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli.
A pedagógusok részére megrendeli a pedagógus igazolványokat és azokat a
jogszabályi előírások szerint kezeli.
16.)A hónap végi túlóra és helyettesítési elszámolások kimutatásában közreműködik.
Vezeti a pedagógusok hiányzásait.
17.)Az iskola igazgatójának megbízásából a Heti Tájékoztatóból, kollégákra vonatkozó
feladatokat továbbítja. Gondoskodik a sorszám szerinti rendezett őrzésről.
A számítógépről naponta leveszi az E-mail üzeneteket.

JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Hatásköre kiterjed a titkárság vezetésére, teljes munkakörére. Gyakorolja a
munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az igazgató
figyelmét felhívni, minden szabályellenes jelenségre.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
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Egyezteti vezetők programjait más munkahelyek illetékeseivel, fogadja a meghívott
vendégeket és látogatókat. Szülőkkel, a társintézmények munkatársaival tart
kapcsolatot.
C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Munkaköre bizalmas jellegű, ezért felelős a tudomására jutott információk titkos kezeléséért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
 a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 a vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért
III. RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
......................................................................................................................

A munkaköri leírás………………………….. napon lép életbe.
Kelt: Budapest…………………………………………….
PH.

.....................................................
Intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest………………………………………….

………………………
….
Munkavállaló
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Iskolai könyvtáros munkaköri leírása
A könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz szükséges dokumentumok
rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egység.
Állományába csak a gyűjtőköri szabályzat (SZMSZ melléklete) által meghatározott
dokumentum vehető fel. A korszerű könyvtár az új dokumentumok előállításához
sokszorosító berendezéssel, az állomány nyilvántartásához számítástechnikai felszereltséggel,
a teljes körű informálódáshoz INTERNET kapcsolattal, és digitalizált információhordozókkal
rendelkezik.
A könyvtár működése az egész tanulóközösség érdekeit szolgálja, ezért fejlesztése kiemelt
fontosságú az intézményi költségvetésben. Tevékenységével jelentősen hozzájárul:
 a megalapozott tudás elsajátításához,
 a sokoldalú művelődéshez,
 a fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejődéséhez,
 a kultúrált magatartás kialakulásához.
A könyvtárat felelős beosztású szakképzett könyvtáros vezeti sokoldalú feladatellátással.
I. RÉSZ
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ
C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
Iskolai könyvtáros
CÉL: Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése, az iskolában folyó
nevelő – oktatómunka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő korszerű könyvtári
szolgáltatás nyújtása.
KÖZVETLEN FELETTES:
intézményvezető
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS helyettesítési rend alapján
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: 40 óra
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: 22 óra/hét kötelező nyitva tartás, fennmaradó 18 óra a könyvtári
feladatokkal kapcsolatos egyéb teendők ellátása.
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II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Főiskolai (egyetemi) végzettség, könyvtárosi szakképzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: ............................
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a közművelődésre, a szakterületre vonatkozó
jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Rendszerező képesség, technikai érzék, korszerű módszerek
alkalmazása, segítőkészség
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, empátia.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja, – majd szakértővel véleményezteti – a
könyvtár gyűjtőköri szabályzatát.
2.) Könyvtárhasználati rendben intézkedik a könyvek, folyóiratok, egyéb
információhordozók igénybevételéről, és a kölcsönzésről, melyet a bejárati ajtón helyez
el.
3.) Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt, ellátja az állomány
feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét, a muzeális értékű könyveket
pormentesen védett helyen tartja.
4.) Biztosítja naponta a nyitvatartási időt, a dokumentumok kölcsönzését. Beszerzi, és
nyilvántartásba veszi – az igények figyelembe vételével – az új dokumentumokat.
5.) Egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, segíti a tanulókat az olvasás népszerűsítése és
pozitív személyiségfejlesztés érdekében, segíti a könyvtári szolgáltatások használatát.
6.) Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak,
kézikönyvek, albumok, atlaszok, stb.), biztosítja a kézikönyvtár zavartalan helyszíni
használatát. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek
megelőzéséről.
7.) Tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat tart, tájékoztatást ad az egyéni és
csoportos érdeklődőknek.
8.) Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat, más könyvtárak szolgáltatásainak elérését, a
dokumentumok másolását, új ismerethordozók előállítását,
9.) Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújt: tematikus kiállítást mutat be, bibliográfiát
készítése, ajánló jegyzékeket készít a nevelők kérésére, önképzésük segítésére.
10.)Megrendeli a folyóiratokat, ezekből információkat ad tovább, vezeti a könyvtári
statisztikát, közreműködik a tankönyvellátás szervezésében.
11.)Folyamatos tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és
cikkekről, a tanári segédanyagokról, kézikönyvekről.
12.)Aktívan részt vesz az intézmény hagyományápoló munkájában, és a versenyekre való
felkészülésben.
13.)Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, együttműködik a könyvtár és
szolgáltatásai megszeretéséért.
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14.)Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program
módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.
15.)A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat hozatalában,
köteles részt venni, és beosztás szerint felügyelni az intézményi rendezvényeken,
ünnepélyeken..
16.)Precízen vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos
adminisztrációt.
17.)Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket
az igazgató és vezető megbízza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának biztosított jogokat, hatásköre az általa vezetett gyermek
csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot, a könyvtárközi
kölcsönzés érdekében.
C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
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III.RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

A munkaköri leírás ……………………………. napon lép életbe.
Kelt: Budapest……………………………………..
PH.

.....................................................
Intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest,…………………………………….

………………………….
Munkavállaló
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása
I. RÉSZ
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ

C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
CÉL: Tanítási eszközöket készít és előkészít. Segíti. a tanítók és napközis nevelők technikai
munkáját, felügyeli és gondozza a rábízott gyermekcsoportot, Ellátja a kisebb tanulók
szabadidő – szervezését. Részt vesz az egészséges életmódú szokásrendszer kialakításában.
KÖZVETLEN FELETTES:
szakmai munkaközösség vezető, igazgató helyettes
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: helyettesítési rend szerint
D.) MUNKAVÉGZÉS
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ:………..ÓRA
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: …………-óráig
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ................................................
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Felső(közép) fokú végzettség és pedagógiai szakképzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET : ...........................
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatási, a pedagógiai és a jogi előírások, a belső szabályzatok
ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező képesség, felelősségtudat.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Precizitás, kreativitás, együttműködési készség,
gyakorlatias gondolkozás, vidámság.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
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1.) Fő feladata a kijelölt 1. – 4. évfolyamos tanulók felügyelete, kísérése, gondozása, igényes
szabadidős foglalkoztatása, az alsó tagozatos működési rend, és beosztás szerint.
2.) Nyolcórás napi munkaidejének felében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, a
fennmaradó időben a tanítás – tanulás eszközeinek előkészítését, a foglalkozásokra való
szervezést és felkészülést végez.
3.) A tanórák alatt a tanító útmutatása alapján, vagy egyéni felzárkóztatással segíti a tanulás
eredményességét, vagy gyakorló feladatlapokat készít, eszközöket vesz elő.
4.) A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom tanulmányozásával
gyarapítja pedagógiai-pszichológiai ismereteit.
5.) Szervezi, felügyeli a tanulócsoport étkezéseit, ügyel a személyi és környezeti higiénés
szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására. Alkalmanként a tanulókat orvosi
vizsgálatra, nevelési tanácsadóba kíséri
6.) Az óraközi szünetekben a szabadlevegőn szervezett testmozgás (gimnasztika, labdajátékok,
stb.), és játékok kezdeményezésével segíti a gyerekek teherbíró képességét.
7.) Ebéd után a tanulási idő kezdetéig a szabadban gondoskodik a rábízott tanulók szervezett
foglalkoztatásáról: gimnasztika, labdajátékok, stb.
8.) A délutáni tanulási idő alatt a napközis nevelő útmutatásával egyénileg foglalkozik a
tanulókkal, vagy foglalkoztatja a házi feladattal elkészült gyermekeket.
9.) Rendszeresen tájékoztatja tanítót a tanulók fejlődéséről, magatartásukról, az
eredményekről.
10.)Aktívan részt vesz az iskolai programok előkészítésében és szervezésében: az első
osztályosok kirándulásain; egyéb intézményi rendezvényeken segíti a programok
megvalósítását. Szerepet vállal péntek délutánonként a napközisek részére szervezett
kulturális programokban.
11.)Részt vesz a kívánság szerinti szülői értekezleteken, a munkatervi fogadóórákon.
Gondoskodik a gyerekek testi és erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a
balesetek megelőzéséről, óvja a fiatalok jogait, az emberi méltóságot.
12.)Szükség szerint megbízással ellátja a téli, tavaszi, nyári napközis és tábori felügyeletet, és
ott gondoskodik a gyerekek foglalkoztatásáról.
13.) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú
és érdekes gyakorlati feladattal, a fejlesztő gyakorlással egyéni képességeiket, objektíven
és indoklással értékel.
14.)Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt.
15.)Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket az
igazgató és vezető megbízza.
16.)Beszedi a napközis és önköltséges étkezési térítési díjakat, és határidőre befizeti az összeget
az iskola házipénztárába.
17.)Gondoskodik a tanulók diákigazolványának beszerzéséről, és nyilvántartásáról.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére. Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban
biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden
szabályellenes jelenségre.
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MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a saját és szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot.

C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott gyerekek testi, érzelmi és morális épségéért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

A munkaköri leírás …………………………. napon lép életbe.
Kelt: Budapest,……………………………..
PH.

.....................................................
Intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest,…………………………………..

………………………….
Munkavállaló
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Karbantartó munkaköri leírása
I. RÉSZ
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető

B.)MUNKAVÁLLALÓ
NÉV: ........................……………….............
C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
MŰSZAKI DOLGOZÓ
CÉL: A műszaki berendezések, eszközök folyamatos üzemben tartása, a sérült technikai
szerkezetek, eszközök, bútorok, stb. javítása, az állagvédelem ellátása és folyamatos
hibaelhárítás.
KÖZVETLEN FELETTES:
Intézményvezető
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: …….....MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ........................
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ..............................
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
……………………………………………………………………………………….
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET:...............
ELVÁRT ISMERETEK: A szükséges műszaki, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, a
belső szabályzatok ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Kézügyesség, esztétikai érzék, a szabványok és műszaki
előírások gyakorlati alkalmazása.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Precizitás, gondosság, gyorsaság, megbízhatóság.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Munkavégzésekor maradéktalanul betartja a munkavédelmi szabályokat, köteles
védőruhát viselni (balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat).
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2.) A gazdasági vezető irányításával fontossági sorrendben végzi az intézményben a
műszaki hibák elhárítását (vízvezeték és kisebb érintésvédelmi biztosítás, csapok,
öblítőtartályok, zárak, nyílászárók javítása vagy cseréje, stb.)
3.) Részt vesz a karbantartó szerszámok, műszerek beszerzésekben, az alkatrészek,
anyagok szállításában, használati előírás szerint balesetmentesen működteti a
karbantartó gépeket (elektromos fúró, csiszológép, fűrészgép, festékszóró, stb.)
4.) Fogadja és kíséri a külső szerelőket, megfigyeli munkavégzésüket, részt vesz a
műszaki bejárásokon és ellenőrzéseken.
5.) Az elromlott berendezési tárgyakat, oktatástechnikai eszközöket a műhelyében átvételi
elismervénnyel átveszi, a leadási időpont sorrendjében javítja, karban tartja.
6.) A nyílászárókat (ajtók, ablakok, kapuk), a kerítéseket, kilincseket, zárakat javítja, vagy
cseréli, kisebb mázolásokat végez, szükség szerint szigetel.
7.) Biztonságosan felszereli a táblákat, polcokat, dekorációs anyagokat, faliújságokat,
karnisokat, tablóképeket, szemléltető eszközöket.
8.) Cseréli az izzókat, fénycsöveket, csavaros biztosítékokat, a világítótestek buráit,
ellenőrzi az elektromos berendezések érintésvédelmi állapot.
9.) Javítja a bútorokat (padok, székek, asztalok), csavarokat pótol, hegeszt, csiszol, stb.
10.)Segít az intézmény nagytakarításában: bútorok mozgatása
11.)Ellátja mindazon más feladatokat, amivel közvetlen felettese, vagy az
intézményvezető megbízza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese
figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A munkatársakkal és a szolgáltatókkal tart kapcsolatot.
C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Anyagi felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, a rábízott szerszámokra,
leltári tárgyakra.
Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért,
 a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 a vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
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III.RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

A munkaköri leírás ………………………….napon lép életbe.
Kelt: Budapest…………………………………….
PH.

.....................................................
intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest …………………………………

………………………….
munkavállaló
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Takarító munkakör leírása
I. RÉSZ
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ
NÉV:
C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
TECHNIKAI DOLGOZÓ
CÉL: Az intézmény területén a kijelölt helyiségek és berendezésük, a közlekedő területek
rendszeres tisztántartása, fertőtlenítése, nagytakarítása.
KÖZVETLEN FELETTES:
Intézményvezető
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS. kisegítő munkatársak
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: ….. óra
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ……….-ig
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ..............................
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Alap– vagy középfokú iskolai végzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: ............................
ELVÁRT ISMERETEK: Az intézmény működési és egészségügyi előírásainak, és a belső
szabályok ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Kézügyesség, figyelemkoncentráció, a szabályok gyakorlati
alkalmazása.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, higiéné.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Munkavégzéséhez köteles védőruhát viselni, balesetveszélyes cipőt, papucsot nem
használhat.
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2.) A kijelölt helyiségeket (tanterem, iroda helyiség, raktár, fürdő, WC, előtér, stb.) naponta:
felsöpri, fertőtlenítő oldattal felmossa, a bútorzatot takarítja és portalanítja, a padlót
fényezi, kiporszívózza a szőnyegeket, a textíliákat tisztántartja.
3.) A folyosókon, lépcsőkön naponta váltott vizes felmosást végez, a mosdóhelyiségekben a
mosdókagylókat, zuhanyozókat kimossa, a tükröket, csempézett felületeket tisztítja,
szükség szerint – de legalább hetente – fertőtleníti.
4.) A vécékben naponta fertőtlenítővel lemossa a WC kagylókat.
5.) Az ablakok, ajtók üvegének és keretének a tisztítását folyamatosan köteles végezni
beosztott területén. Biztosítja a tűzvédelmi közlekedési utakat, eltávolítja a
balesetveszélyes tárgyakat a gondnok által kijelölt helyre.
6.) Portalanítja, és havonta lemossa, valamint a megfelelő koncentrációjú tápsó oldattal
öntözi a cserepes növényeket.
7.) Összegyűjti a keletkezett hulladékot, és a szeméttárolóba viszi. A szemetes edényeket
naponta kimossa, szükség szerint, maximum hetente fertőtleníti.
8.) Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a szükséges gépeket (porszívó).
9.) Napi munkája végén bezárja az ablakokat, a helyiségek (irodák, szertárak,
számítógépterem, könyvtár) bejárati ajtaját. Biztonságos állapotok után a kulcsokat
leadja a portán.
10.)Hetente nagyobb, előírás szerinti fertőtlenítő takarítást végez, megtisztítja a
szennyeződött eszközöket, bútorokat, berendezési tárgyakat, kimossa a törölközőket,
havonta a terítőket és egyéb esztétikai célú textíliákat.
11.)Évente háromszor – a tavaszi, nyári és a téli szünetekben – általános nagytakarítást végez,
a gondnok útmutatása és irányítása szerint. Megtisztítja a kimaradt ablakokat, ajtókat,
kimossa a függönyöket, ápolja a faanyagú bútorokat, kezeli és fényezi a padlózatot,
fertőtlenítő oldattal lemossa a fűtőtesteket, tisztítja a világító testeket. Fokozottan ügyel a
munka és balesetvédelmi szabályok betartására.
12.)Munkavégzése során ügyel a bútorok, és egyéb berendezések épségére, – az előírt
hígítású, a megfelelő összetételű tisztítószert használja,– mert anyagilag felelős a
berendezési tárgyak kezeléséért.
13.)Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos hibákat köteles a
gondnoknak, mint közvetlen felettesének jelenteni.
14.)A takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi
szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
15.) Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amikkel
közvetlen felettese, vagy az intézményvezető megbízza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese
figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak.
Hatásköre kiterjed teljes munkaterületére.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A munkatársakkal tart kapcsolatot.
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C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
III. RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében az
fertőtlenítő takarítás elvégzése a tantermekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben,
öltözőkben.

A munkaköri leírás …………………… napon lép életbe.
Kelt: Budapest ………………………………
PH.

.....................................................
intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest ………………………………………

………………………….
munkavállaló
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Fejlesztő (korrekciós) tanító munkaköri leírása
I. RÉSZ
A.) MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető

B.) MUNKAVÁLLALÓ
NÉV:
C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS: FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
CÉL: A tanulmányi zavarral küzdő – az osztályközösségből időlegesen kiemelt, vagy kis
létszámú osztályban elhelyezett – alsó tagozatos tanulók egyéni diagnosztizálása,
felzárkóztató foglalkoztatása, az adottságokból származó és a tanulási folyamatban
szerzett hátrányok leküzdése.
KÖZVETLEN FELETTES:
igazgató helyettes
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS írásos intézkedés alapján
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ:
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Gyógypedagógiai főiskolai végzettség, pedagógiai végzettség és fejlesztő
szaktanfolyam.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: ............................
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, az általános és a fejlesztő pedagógiai szakterületre
vonatkozó jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.
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SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Változatos pszichológiai és fejlesztő pedagógiai módszerek
alkalmazása, a gyermeki nehézségek iránti érzékenység, a nyitottság képessége.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Elhivatottság, türelem, kiváló kapcsolatteremtő és
konfliktus feloldó képesség, empátia.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő
tevékenységeket, felméri és értékeli a tanulói teljesítményeket a gyógypedagógiai
diagnosztika eszközeivel.
2.) A tanév elején hospitálásokat végez minden problémás osztályban, és a tanítók,
osztályfőnökök jelzéseire kiszűri a tanulási zavarokkal, részképesség–kieséssel küzdő
gyerekeket, segíti az osztálytanítókat a gyermekek tanulási zavarának megelőzésben.
3.) A kiszűrt gyermekeknél beosztás szerint egyéni és kiscsoportos foglalkoztatásban
feltárja a tanulási zavar vagy lemaradás okát, segíti a kiváltó tényezők csökkentését,
megszüntetését. Ezért együttműködik a szülőkkel.
4.) A tanulási zavar okainak megállapítására a differenciált diagnosztika eszközeit
célirányosan alkalmazza. Elkészíti az egyéni, és – azonos terápiás igénynél – a
kiscsoportos foglalkoztatás beosztását.
5.) A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a diagnózis
alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és eljárásait.
Fejlesztési tervet, és foglalkozási tanmenetet készít.
6.) Differenciált foglalkozásokkal fejleszti a tanulási zavarral küzdő – az
osztályközösségből időlegesen kiemelt, vagy kis létszámú csoportjába tartozó –
gyermekeket, személyiségüket és képességeiket.
7.) A gyerekek foglalkoztatásában az egyéni érési folyamathoz igazodva reális és
eredményre vezető eljárásokat választ. Óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi
méltóságukat.
8.) Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a családokkal
a speciális fejlesztő foglalkozatás céljainak, feladatainak kivitelezésében. Segíti a
speciális nevelést, a terápiás gyakorlásokat, tanácsokat ad.
9.) Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek
megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet nélkül). Közreműködik a
gyermekvédelmi feladatokban, elvégzi az adminisztrációt.
10.)Feladata a szükséges diagnosztizáló és terápiás eszközök beszerzése, tárolása és leltári
őrzése, munkájához az intézmény külön foglalkoztató tantermet biztosít.
11.)Feladata a kollégák pszichológiai, és gyógypedagógiai ismereteinek gyarapítása, a
prevenció módszereinek megismertetése. E célból bemutató foglalkozásokat és belső
továbbképzést tart a pedagógusoknak.
12.)Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, a
közösségi élet magatartási szabályait.
13.)Aktívan részt vesz az iskola pedagógiai programjának értékelésében, módosításában,
a tantestületi és szakmai értekezleteken, beosztás szerint felügyel az intézményi
ünnepélyeken, rendezvényeken.
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14.)Határidőre minőségi kivitelezésben ellátja mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket
az igazgató (helyettes) rábíz.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre
az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot.
C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért,
tanulócsoportjaiban a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a
gyermekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
A munkaköri leírás ……………………………… napon lép életbe.
Kelt: Budapest……………………………….
PH.

.....................................................
Intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest,…………………………………
……………………
Munkavállaló
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Gyógypedagógiai asszisztens

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
Munkavállaló
NÉV:
Közvetlen felettes: intézményvezető által kijelölt gyógypedagógusok
Kapcsolati rendszer: intézményen belül: közvetlen munkakapcsolatban áll a munkáját irányító
gyógypedagógussal
A feladatok részletes felsorolása:
















Munkáját a központi oktatási szabályozásban (törvények, rendeletek), valamint az iskolai
alapdokumentumokban (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell
végeznie.
Fő feladata a kijelölt osztály felügyelete, kísérése, gondozása, igényes szabadidős
foglalkoztatása, a beosztása szerint.
Munkaidejében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, az tanórai
tevékenységek eszközeinek előkészítését, a foglalkozásokra/tanórákra való szervezést és
felkészülést végez.
A tevékenységek alatt a gyógypedagógus útmutatása alapján, vagy egyéni
felzárkóztatással segíti a gyermek eredményességét, eszközöket vesz elő.
Elvégzi a gyermekekkel kapcsolatos gondozási feladatokat.
Segíti az óvodai csoport/osztály étkezéseit, ügyel a személyi és környezeti higiénés
szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására.
Aktívan részt vesz az óvodai/iskolai programok előkészítésében, szervezésében,
rendezvényeken segíti a programok megvalósítását. Szerepet vállal szervezett kulturális
programokban.
Részt vesz meghívás esetén szülői értekezleten, a munkatervi fogadóórákon.
Gondoskodik a gyermekek testi és erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a
balesetek megelőzéséről, óvja a gyermekek jogait, az emberi méltóságot.
A tanórai, játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében
közreműködik, a gyógypedagógus útmutatásait követve.
Segít az oktatástechnikai eszközök kezelésében, fénymásolatokat készít.
Segíti a pedagógusokat az alkalmi feladatok, a soron kívül adódó munkák ellátásában.
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Ügyeleti és kísérési feladatokat lát el.
Precízen vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos
adminisztrációt.
Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel
a felettese megbízza.
A felsoroltakon kívül köteles a munkaköréhez kapcsolódó, a munkaköri leírásban nem
nevesített pedagógiai feladatokat is ellátni, amellyel az intézményvezetője, felettese
megbízza.




Hatáskörök, jogkörök:




Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére.
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait.
Jogosult (és köteles) az közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden szabályellenes
jelenségre.

Felelősségi kör:


a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítése, az feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzése;
az SZMSZ-ben, Pedagógia Programban és a Házirendben megfogalmazott feladatok és
követelmények teljesítése.



Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:




Munkaköri feladatai határidejének be nem tartásáért, vagy hiányos elvégzéséért.
A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért.
A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.
A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.




Információs kapcsolatok:






Az eredményes munkához nélkülözhetetlen információkat kap intézményi értekezleteken
továbbá közvetlen felettesétől. Tanügyi, pedagógiai, gazdasági, személyügyi
kérdésekben a feladatért felelős vezetőnek adhat és tőle kérhet információt.
Joga van minden olyan információt megkapni, amit a gyerekek fejlődése érdekében kér a
gyógypedagógusoktól.
Kötelessége minden olyan információt átadni, mely a gyógypedagógusok
munkavégzéshez szükséges.
A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságának és jogainak
maradéktalan tiszteletben tartása mellett, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.

Budapest …………………………………….20……….

intézményvezető
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…………………………………….
munkavállaó

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
A munkaköri leírás ……………………………… napon lép életbe.
Kelt: Budapest……………………………….
PH.

.....................................................
Intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest,…………………………………
………………………
….
Munkavállaló

117

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola

Kertész munkaköri leírása
I. RÉSZ
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSzének 37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
B.) MUNKAVÁLLALÓ
NÉV: .......................…………………..............
C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
MŰSZAKI DOLGOZÓ
CÉL: Az intézményi udvar és előkert esztétikumának megteremtése, folyamatos gondozása
és tisztántartása, az egyedi ápolást igénylő növények szakértelemmel való kezelése, a
kerti berendezések balesetmentes használatának karbantartással való biztosítása.
KÖZVETLEN FELETTES:
gondnok
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS. kisegítő munkatársak
D.) MUNKAVÉGZÉS
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: ........ MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ..................
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ..............................
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
……………………………………………………………………………………
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET:...............
ELVÁRT ISMERETEK: A szakmai és műszaki jártasság, munka– és tűzvédelmi előírások,
a belső szabályzatok ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Kézügyesség, esztétikai érzék, a szabványok és műszaki
előírások gyakorlati alkalmazása.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Precizitás, gondosság, megbízhatóság, gyorsaság.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Gondoskodik arról, hogy a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges mennyiségű
és alkalmas minőségű anyag, szerszám, gép, alaprajz és egyéb felszerelés a
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rendelkezésére álljon. Az árkalkulációs igényt a gazdasági vezetőnek adja át
megrendeléshez, beszerzéshez.
2.) Munkavégzéséhez köteles védőruhát viselni! Balesetveszélyes cipőt, papucsot nem
használhat.
3.) Tavasztól őszig gondozza a kertet: az intézményvezetővel való megbeszélés alapján.
4.) Rendszeresen gyomtalanít a kertben és az udvaron is, a pázsitot fűnyírással és
locsolással karbantartja.
5.) A növényeket metszi, a sérüléseket lekezeli, rendben tartja a fákat, bokrokat.
6.) Söpréssel, gereblyézéssel, locsolással tartja rendben az udvart és a sportpályákat.
Száraz időben locsolással portalanít.
7.) Az őszi lehullott lombot összegyűjti.
8.) Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a karbantartó gépeket (fűnyíró
gép, elektromos fúró, csiszológép).
9.) Az udvari eszközöket, szerszámokat karbantartja és javítja, tárolókat, pincét, padlást
takarít, és rendben tartja, a szemetes kukákat kiürítésre kiviszi, majd fertőtleníti.
10.)Téli időszakban havat lapátol, csúszásmentességgel biztosítja az intézmény teljes
járdafelületén (a közterületen is) a balesetmentes közlekedést.
11.)Az épület előtti járdát, lépcsőket, az udvart minden évszakban tisztán és rendben tartja,
szükség szerint sepregeti.
12.)Figyelmet fordít az anyagok és az energia hatékony és gazdaságos felhasználására, a
technológiai rend betartására. Részt vesz a beszerzésekben, a szükséges alkatrészek,
anyagok szállításában, szükség esetén kézbesít.
13.)Segít az intézmény nagytakarításában: az ablakokat, ajtók, berendezési tárgyak,
eszközök tisztításában, fertőtlenítésében.
14.)Részt vesz az intézményvezető munkavédelmi és tűzrendészeti bejárásain; intézkedik
a kifogásolt állapotok azonnali megszüntetéséről.
15.)Ellátja mindazon más feladatokat, amivel közvetlen felettese, vagy az
intézményvezető megbízza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Hatásköre kiterjed teljes munkakörére. Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban
biztosított jogait. Jogosult (és köteles) közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden
szabályellenes jelenségre.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
Kapcsolatot tart az intézmény munkatársaival, a szállítókkal.

C.) FELELŐSSÉGI KÖR
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
119

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
 A jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak elmulasztásáért,
 A munkatársak és a gyermekek jogainak, valamint a munkahelyi fegyelem és bizalmi
jelleg megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Munkakörét fél állásban, a karbantartói feladatokkal kapcsolatban látja el.
A munkaköri leírás ……………………. napon lép életbe.
Kelt: Budapest …………………………………..
PH.

.....................................................
intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest ………………………..

……………………
munkavállaló
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Portás munkaköri leírása
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSz-ének
37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
MUNKAVÁLLALÓ
NÉV:
MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
PORTÁS
CÉL: Gondoskodik az épület biztonsági vagyonvédelméről, az intézményi folyó munka
zavartalanságáról a bejárati kapu zárva tartásával. Az intézmény képviseletében a
látogatókat nyilvántartja, illetékesség esetén udvariasan útbaigazítja, valamint kezeli
a telefonközpontot.
KÖZVETLEN FELETTES: Intézményvezető
MUNKAVÉGZÉS
HELY: Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky u. 1-3.
HETI MUNKAIDŐ: ........... MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ................
MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ..............................
II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Középfokú iskolai végzettség és képzettség
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET : ...........................
ELVÁRT ISMERETEK: A műszaki jártasság, jogi előírások, a belső szabályzatok ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Határozott fellépés, áttekintő képesség.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Megbízhatóság, pontosság, udvariasság, jó megjelenés.
KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Munkakörében elsőként találkozik a látogatókkal, vendégekkel, képviseli az oktató –
nevelő intézményt. Esztétikus megjelenésére és stílusára fokozottan ügyel, mert
viselkedéséből következtetések vonhatók le.
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2.) Felügyel arra, hogy engedély nélkül a tanulók az épületet ne hagyják el. Tanulási
időben csak az osztályfőnök (nevelőtanár), vagy az igazgató (helyettese) által aláírt
kilépővel hagyhatja el az intézményt
3.) Felügyel arra, hogy idegenek engedély nélkül ne tartózkodjanak az épületben, az
illetékteleneket udvariasan eltávolítja.
4.) A javítások, karbantartások elvégzésére, mérőórák leolvasására érkező külső
dolgozókat várakozásra szólítja fel a gondnok (vagy más gazdasági dolgozó)
helyszínre érkezéséig.
5.) Az intézményi programokra érkező meghívott vendégeket és a terembérlőket a
titkárság instrukciói, valamint a gondnok által átadott táblázatos beosztás alapján
igazítja el.
6.) A portahelyiséget csak indokolt esetben hagyhatja el, ilyen esetben átmeneti segítséget
kér a gazdasági irodától, vagy a technikai személyzettől. A portát őrizetlenül nem
hagyhatja!
7.) A talált tárgyakat megőrzi, jogos tulajdonosának visszaadja. A portahelyiséget
rendszeresen takarítja, biztosítja a helyiség és önmaga esztétikus megjelenését.
8.) Naprakész nyilvántartást vezet a hivatalos (megnyitott és lepecsételt) portakönyvben
az intézmény látogatóiról (dátum, érkezés – távozás ideje, látogató neve és célja, a
vendéglátó neve) Kimutatást vezet a kiadott és visszavett kulcsokról is.
9.) Kezeli a telefonközpontot, udvarias és segítőkész magatartást tanúsít a kapcsolásnál. A
hívott felet megkeresi, elfoglaltsága esetén az újbóli hívás idejéről tájékoztatja.
10.) A portaszolgálati idő lejárta után bezárja a kulcsot átadja a benn lakó gondnoknak.
11.)Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amikkel
közvetlen felettese, vagy az intézményvezető megbízza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles)
felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső
utasításoknak.
Hatásköre kiterjed teljes munkaterületére.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A munkatársakkal és a kézbesítési, beszerzési helyekkel tart kapcsolatot.
FELELŐSSÉGI KÖR
A kézbesített pénzekért, levelekért és egyéb küldeményekért anyagilag és erkölcsileg felelős.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
 a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 a vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
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III. RÉSZ
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
……..........................................................................................................…

A munkaköri leírás…………………………… . napon lép életbe.
Kelt: Budapest ………………………………………..
PH.

.....................................................
intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
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A rendszergazda munkaköri leírása
MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója
Közvetlen felettese és munkáltatója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ SzMSz-ének
37.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján:
Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Herth Mariann megbízott intézményvezető
A munkavállaló neve:
A munkakör megnevezése: rendszergazda
Közvetlen felettese: Intézményvezető, Intézményvezető helyettes
Munkaidő:……………….. ÓRA
A munkakör célja A nevelő-oktató tevékenység valamennyi területének közvetlen segítésével
kapcsolatos feladatok ellátása, különösképpen az informatikai eszközökkel támogatott, a
nevelő-oktató munkát segítő pedagógusi tevékenységekben való részvétel.
Főbb felelőssége és tevékenysége
• Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti a
rendszerbe, 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 kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat.
• 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.
• Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat
nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük.
• Elvégzi az új gépek és egyéb hardvereszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket
végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha javítása külső
124

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott anyagi fedezet
erejéig megjavíttatja.
• Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről
munkanaplót vezet.
• Kapcsolatot tart az internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel.
• Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás stb.)
az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának
megkezdéséről.
• Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. • Javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 126
•

Rendszeres

időközönként

köteles

beszámolni

az

igazgatónak

vagy

az

igazgatóhelyetteseknek a számítástechnikai termek és berendezések állapotáról, állagáról.
• Biztosítja az intézményben – az anyagi lehetőségekhez mérten – az alapfeladatok
ellátásához szükséges, rendelkezésre álló szoftverek működését. A meglévő szoftvereket és a
hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja.
• Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a
lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését.
• A rendszergazdát foglalkoztató intézmény fenntartójának vagy működtetőjének
tulajdonában lévő beszerzett és új szoftvereket installálja, elindításukat és használatukat
bemutatja (rendszergazdai kóddal rendelkezik). A programok kezelésének betanítása nem
feladata.
• Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról,
illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását.
• Különös figyelmet fordít a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően az iskolai
számítógépes hálózat hatékony, biztonságos üzemeltetésére.
• A meglévő vagy új hálózatok struktúráját úgy építi ki, hogy a biztonságot és az
üzembiztonságot növelje. Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről,
működéséről és a fejlesztési tervekről. Részt vesz a géptermek kezdeti kialakításának
tervezésében.
Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok legmagasabb biztonsági beállításaira a hardveres
és szoftveres lehetőségekhez képest, valamint ügyel a hardver fizikai elzárására.
• A hálózati rendszerek belépési jelszavát lezárt borítékban átadja az igazgatónak, és azt
elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot csak különösen indokolt esetben, az igazgató
engedélyével az iskola informatika szakos tanára bonthatja fel
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• Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő versenyek,
vizsgák pontos időpontját nyilvántartja (amelyhez megfelelő időt kell számára biztosítani), és
gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről ezekben az időszakokban.
• Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.
Jelen munkaköri leírás 2021. év szeptember hónap 01 napján lép életbe, és módosításig illetve
a munkajogi jogviszony megszűnéséig érvényes.
A munkaköri leírásban foglaltak teljes körű elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem.
A munkaköri leírás egy példányát átvettem.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

A munkaköri leírás ……………………………… napon lép életbe.
Kelt: Budapest……………………………….
PH.

.....................................................
Intézményvezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget
vállalok.
Budapest,…………………………………
………………………
Munkavállaló

3. számú melléklet: Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
I. A rendkívüli események esetére a 20/2012. (V111.31.) EMMI rendelet 4. (l)/n szakasza
végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
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Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:


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



a tűz;



a robbantással történő fenyegetés.

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


intézményvezető



intézményvezető helyettes



szaktanár



munkaközösség-vezető

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:


az intézmény fenntartóját,



tűz esetén a Tűzoltóságot,



robbantással történő fenyegetés esetén a Rendőrséget,



személyi sérülés esetén a Mentőket,



egyéb

esetekben

az

esemény

jellegének

megfelelő

rendvédelmi,

illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.
A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket hangjelzéssel értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A
veszélyeztetett épületet a bent tartózkodó tanulócsoportoknak a Tűzriadó terv és a
Bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
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A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy
más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a
tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában
segíteni kell!
A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az
épületben.
A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor
a nála lévő osztálynapló segítségével, a nevelőnek meg kell számolnia!
Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg — felelős dolgozók kijelölésével — gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:


a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,



a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,



a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,



az elsősegélynyújtás megszervezéséről,



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

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


a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,



a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,



az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),



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



az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,



az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni
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a

további

biztonsági

intézkedésekkel

kapcsolatosan.

A

rendvédelmi,

illetve

katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója
köteles betartani A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által
kijelölt szombati napon be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézmény szabályozását a Tűzriadó terv c. igazgatói
utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes
intézményi szabályozását az „lntézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére
(bombariadó terv)” c. igazgatói utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
iskola igazgatója a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
2. Bombariadó esetén
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár
esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles
ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem
tapasztalható-e.

Amennyiben

ellenőrzésük

során

rendellenességet

tapasztalnak,

haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni (Rendőrség).
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy
bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti
az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető vagy adminisztrációs
dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület — ezzel
ellentétes utasítás hiányában a salakpálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat
mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul
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megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező
helyen tartózkodni.
A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék
arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tény't
megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó
által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.
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4. számú melléklet: Az elektronikus napló (e — napló) kezelési rendje
1.1. Bevezető
Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló) egy szolgáltató által üzemeltett olyan adatbázis
kezelő alkalmazás, amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási,
adminisztratív és oktatásmenedzsment feladatainak hatékony ellátása.
Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat a
gyakran nagyon összetett és bonyolult adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a
szaktanárok, az osztályfőnökök találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon
ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához.
A szülői modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész
információkkal rendelkezzenek a családok gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban.
Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép,
valamint egy azon futtatható böngésző program szükséges.
1.2. Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet az
iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osztálynapló
(csoportnapló) használatát. A jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával
kapcsolatos előírást nem tartalmaz, nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya annak, hogy
elektronikus osztálynapló, csoportnapló bevezetésére kerüljön sor. Az elektronikus naplónyomtatvány az OM hozzájárulása nélkül is előállítható és forgalmazható.
1.3. Az e-napló felhasználói csoportjai, feladatai
1.101. Iskolavezetés
Automatikus hozzáférése van az e-napló adatbázisához.
1.1.2. Titkárság
Adatszolgáltatás a rendszerüzemeltető felé.


tanulók adatai,



gondviselő adatai,



osztályok adatai (osztályok névsora)

I. 1.3. Adminisztrátor
Az iskolavezetés megbízása alapján adatbázisszintű hozzáféréssel rendelkezik, valamint
biztosítja a napló működéséhez szükséges műszaki feltételeket, valamint ellenőrzi a mentések
és frissítések állapotát.
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A feladatkör ellátója: a rendszergazda.
I. 1.4. Operátor
Az e-napló webes felületén keresztül széles jogkörrel rendelkezik.
Lehetősége van:
tanulók / gondviselők adatainak módosítása, osztályok adatainak módosítása (osztályok
névsora, csoport névsorok, tanárcsoport összerendelések),

tanárok adatainak kezelése

munkaközösségek és tantárgyak felvétele, helyettesítések kiírása, elszámolás készítése
felhasználók kezelése.
A feladatkör ellátója: az iskolavezetés, az intézményi rendszergazda és az iskolatitkár az
igazgató által meghatározott munkamegosztás szerint.
I. 1.5. Szaktanárok
Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán, haladási napló, hiányzás,
késés, osztályzatok rögzítése, szaktanári bejegyzések rögzítése, a napló adataiban történt
változások nyomon követése, kapcsolattartás a szülőkkel.
I. 1.6. Osztályfőnökök
Feladatuk az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése:
haladási napló, hiányzás, késés, igazolások kezelése, osztályzatok, szaktanári bejegyzések,
kapcsolattartás a szülőkkel, adatokban történt változások nyomon követése.
1.1.7. Szülök
A szülők saját gyermekük napló bejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az
interneten keresztül történő hozzáférés igényével kapcsolatban az intézmény automatikusan
gondoskodik a hozzáférés megvalósításáról, valamint a szülő belépését lehetővé tevő
felhasználói név és jelszó megadásáról. Amennyiben nem rendelkezik a szülő otthoni internet
kapcsolattal, akkor az iskolaföldszinti folyosóján elhelyezett munkaállomás a rendelkezésére
áll.
1.1.8. Diákok
A diákok saját napló bejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az interneten
keresztül történő hozzáférés igényével kapcsolatban az intézmény automatikusan
gondoskodik a hozzáférés megvalósításáról, valamint a diák belépését lehetővé tevő
felhasználói név és jelszó megadásáról.
1.1.9. Rendszerüzemeltető
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A technikai eszközök és az informatikai infrastruktúra kifogástalan működésért, a rendszer
frissítéséért, a napi mentésekért, ill. ezen mentések optikai adathordozóra történő
archiválásáért felelnek.
Rendszergazda feladata:
a tanári számítógépek üzemeltetése során felmerülő hibák kijavítása.
iskolai hálózat (vezetékes és wifi) üzememeltetése, karbantartása, felmerülő hibák kijavítása.
1.2. Az e — napló rendszer működtetési feladatai a tanév során
A tanév indításának időszakában
Elvégzendó feladat

határidő

Újonnan

július 31.

beiratkozott

tanulók

adatainak

augusztus 31.

rögzítése

felelős

Adminisztrátor

és

operátor

Javítóvizsgák
eredményei alapján az
osztályok

névsorának

augusztus 31.

Adminisztrátor

és

operátor

aktualizálása
A

tanév

tantárgyfelosztásának

július 15.
szeptember I .

rögzítése
A

tanév

rendjének

rögzítése az e — napló

és

operátor

július 15.
szeptember 1.

naptárában
Végleges

Adminisztrátor

Adminisztrátor

és

operátor
órarend

rögzítése

szeptember 20.

Adminisztrátor

és

operátor

Végleges
csoportbeosztások
rögzítése

Adminisztrátor
szeptember 20.

és

operátor
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Tantárgyi

felmentések

és határozatok rögzítése

szeptember 20.

Osztályfőnökök

határidő

felelős

A tanév közbeni feladatok
Elvégzendó feladat

Tanulói alapadatokban
bekövetkezett

Operátor, osztályfőnök

változások módosítása,

Bejelentést követő

kezdeményezésére,

kimaradás,

három munkanap

szakmai

beiratkozás, záradékolás

vezetők, titkárság

rögzítése az e - naplóban
Tanulók

csoportba

sorolásának

Csoport csere előtti

Operátor, szaktanár vagy

munkanap

az

megváltoztatása
(kizárólag

osztályfőnök

kezdeményezésére,

az

illetékes

indokolt

intézményvezető

esetekben)

helyettes
jóváhagyásával,
Az

e-napló

adatbeviteli

vezetése,

Folyamatos

Szaktanárok

Minden hónap első

Szaktanárok

(haladási

napló, osztályzat, stb.)
feladatai
A

munkaidő

—

elszámoláshoz szükséges

munkanap 8:00

adatok (megtartott órák )
beírása
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A havi naplózárás előtt

Tárgyhó 10 - ig

Szaktanárok

Folyamatos

Szaktanárok

Folyamatos

Osztályfőnökök

Tárgyhó 10 - ig

Osztályfőnökök

Folyamatos

Iskolavezetés

Mindennap

Az e — napló rendszer

ellenőrizni kell, hogy az
adatbevitel teljes körűen
megtörtént - e
Az utólagos adatbevitel
(naplózárás
igényét

utáni)

az

illetékes

intézményvezető
helyettesnek kell jelezni
A házirend előírásaival
összhangban

az

osztályfőnökök
folyamatosan rögzítik a
hiányzások,

késések

igazolását
A havi naplózárolás előtt
az

osztályfőnöknek

ellenőrizni kell, hogy a
hiányzások

igazolása

megtörtént - e
Iskolavezetés

napló

ellenőrzése
Az iskola teljes e —
napló

adatbázisáról

automatikusan végzi

napi rendszerességgel
biztonsági

másolat

készítése
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Félévi és év végi zárás időszakában

Elvégzendő feladat

határidő

felelős

Osztályfőnökök

Osztályozó

Osztályfőnökök

magatartás,

konferencia

szorgalom jegyeinek

időpontjáig

javasolt
beírása

Félévi, év végi jegyek

Osztályozó

rögzítése

konferencia
időpontja

Szaktanárok
előtt

két munkanappal
Év végi naplózárás (záradékolás)

1.3.

Elvégzendő feladat

határidő

felelős

Osztályfőnökök

Osztályozó

Osztályfőnökök

záradékolási

értekezlet

feladatainak elvégzése
A napló archiválása, irattározás

1.4.

Elvégzendő feladat

határidő

felelős

A

Havonta

Rendszerüzemeltető

napi

mentésekből

adatbázismentések
optikai

hordozóra

történő archiválása
2 példányban
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A végleges osztálynapló
fájlok CD —re mentése,

Rendszerüzemeltető,
Tanév vége

titkár

Elvégzendő feladat

határidő

felelős

A

Tanév vége

Adminisztrátor

irattári és a titkársági
archiválása
A napló archiválása, irattározás

végleges

osztálynapló fájlok
CD — re mentése,
irattári

és

a

titkársági
archiválása
1.5. Rendszerüzemeltetési szabályok
1.5.1. A műszaki hibák, rendkívüli események kezelése
Az elektronikus napló használatának alapvető feltétele a technikai eszközök
üzembiztos működése.
A technikai rendszer működtetésének felelősei: az iskola illetékes szakmai vezető helyettese
és az általa megbízott rendszergazdák.
A technikai rendszer működtetésének felelőse az iskola rendszergazdája
(rendszerüzemeltetője).
1.5.2. A rendszer elemeinek meghibásodása esetén a következő eljárási szabályok érvényesek:
A tanári munkaállomás meghibásodása esetén
Feladata a tanárnak:


Papír alapon rögzíti az adatokat (melléklet).



A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának,



A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír
alapú regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt
tartalék gépek valamelyikén.(pl. tanáriban elhelyezett gépeken)
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Feladata a rendszer üzemeltetőknek:


A rendszergazda a hiba bejelentését követően haladéktalanul (Egyéb feladatait
félretéve!) köteles a hibaelhárítást megkezdeni.



Tanári laptop vagy számítógép meghibásodási okának kivizsgálása, (szoftver, hardver
hiba behatárolása), indokolt esetben szerviz igénybevétele, tartalék gép biztosítása.



A hibaelhárítást egy külön melléklet szerint kell lefolytatni.



Indokolt esetben a hálózati szolgáltatóhoz illetve rendszer fejlesztőkhöz kell fordulni.

1.5.3. Iskolai hálózat meghibásodása (WiFi vagy vezetékes kapcsolat hibája)
Feladata a tanárnak:


Azonos a fentivel.

Feladata a rendszer üzemeltetőnek:


A rendszergazda a hiba bejelentését követően haladéktalanul (Egyéb feladatait
félretéve!) köteles a hálózati kapcsolat helyreállítását megkezdeni.



Feladata a hiba behatárolása.(hardver ill. szoftver hiba feltérképezése)



Az illetékes szakmai vezetővel egyeztetve a hiba elhárításához szükséges lépések
megtétele. Indokolt esetben szerviz szolgáltatások igénybevétele.

Adatbázis szerver (iskolaadminisztrációs) meghibásodása
Az adatbázis szerver folyamatos (napi rendszerességgel) adatbázis mentést végez. A szerver
leállást követően a rendszergazda felméri az újraindítás lehetőségét.
Az illetékes szakmai vezetővel egyeztetve indokolt esetben a rendszer fejlesztőkhöz fordul
műszaki segítségért.
Ha a rendszer újraindítása késlekedik, több időt vesz igénybe akkor a szaktanárok a munka
folytatása érdekében papír alapon rögzítik az adataikat és az újra indítás után folyamatosan
pótolják a kiesés időszakára tehető elmaradásokat.
Illetéktelen felhasználók hozzáférése az adatbázishoz
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Az illetéktelen napló hozzáféréseket 100%-os biztonsággal nem lehet kizárni, kiszúrni
viszont igen. A havi naplózárás rendszerével csak egy hónapon belül képzelhető el az
illetéktelen hozzáférés, ami megfelelő figyelemmel felfedezhető.
A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és különösen a jelszavaikat biztonságosan
tárolni, rendszeres időközönként megváltoztatni, valamint ügyelni arra, hogy jelszavukat
mások ne ismerhessék meg. A felhasználók jelszavaikat nem hozhatják mások tudomására.
A jelszavak kezelése minden felhasználónak a saját felelőssége.
Amennyiben gyanú merül fel a jelszavak kitudódását illetően a felhasználó köteles azonnal
megváltoztatni jelszavát és értesíteni az illetékeseket.
Ha egy szaktanár vagy osztályfőnök a saját bejegyzéseinek ellenőrzése során illetéktelen,
nem azonosított bejegyzésre utaló nyomot talál, haladéktalanul köteles jelezni a rendszer
üzemeltetéséért felelős illetékes szakmai vezetőnek.
Az e-napló adatbázis- kezelő rendszer minden műveletről napló feljegyzést készít, tehát
utólag feltérképezhető minden napló művelet.
1.6. Záró rendelkezések
Az e-napló rendszer része az intézmény teljes informatikai rendszerének, ezért a rendszer
működtetésére kiterjed az intézmény hatályos „Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzata
(Informatikai biztonsági szabály)

