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1. Bevezetés: 
 

Intézmény ALAPADATAI 

 

Az intézmény neve: Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Idegen nyelvű megnevezése:Géza Gárdonyi Grundschule 

Lippwahr 

 Az intézmény székhelye, címe: 7781 Lippó Ifjúság u. 1. 

Az intézmény feladatellátási helye: -7781 Lippó Ifjúság u. 1. 

Az intézmény vezetője: az igazgató 

Az intézmény OM azonosítója: 027303 

Az intézmény jogállása: A Klebelsberg Központ, a Mohácsi Tankerületi Központ által származtatott jogi 

személyiséggel és szakmai önállósággal rendelkező egysége 

Az intézmény fenntartója: Mohácsi Tankerületi Központ 

7700. Mohács Szabadság utca 4-6. 

Az intézmény alapító okiratának 

 száma: 

 kelte:2018. 

Az intézmény alapításának időpontja: 1974 

Az intézmény tevékenységei 

 alaptevékenység(ek): 

általános iskolai nevelés-oktatás 

alsó és felső tagozat 

német nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

több tanulóval együtt nevelhető SNI-s tanulók nevelése, oktatása 

iskolai sportkör 

A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A köznevelési intézményműködésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és 

működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Megalkotása a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. 

Megalkotásánál cél az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének 

garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. 

További célja az SZMSZ-nek 

 az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogszabály 
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nem utal más hatáskörbe. A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvényesülése az 

intézményben. 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem 

vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre 

felhatalmazást ad. 

A szabályzat jogi háttere 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

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

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

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (KJT) 

138/1992. évi (X. 8.) Kormányrendelet a KJT végrehajtásáról közoktatási intézményekben 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrő 

Az SZMSZ tárgyi, személyi, időbeli hatálya 

A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az 

intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület …… év … hó … napján fogadta el. 

 
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat, 

szülői szervezet és az intézményi tanács. 

 
Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az 

ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. 

A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása 

az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezőek. 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, valamint az intézménnyel 

kapcsolatban álló személyekre. 
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III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 

Az iskola szervezete 
 

Az iskola igazgatósága 

 

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

közvetlen munkatársai közé az alábbi beosztású dolgozók tartoznak: 

 alsós, felsős munkaközösségvezető 

2.  Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, 

valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító 

okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

A 2011. évi CXC törvény 67. § - a tartalmazza az intézményvezetői megbízás feltételeit 

 
3.  Az igazgató munkáját a két munkaközösségvezető segíti, akik munkájukat munkaköri leírásuk, 

valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 

4. Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel a felsős munkaközösségvezető helyettesíti. 

5. Az igazgatóság rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság 

megbeszéléseit az intézményvezető vezeti. 

 

Az iskola vezetősége 

 

1. Az iskola vezetőségének a tagjai: 

 az intézményvezető, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői, 

 

2. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális 

feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül vagy készül/het/. Az iskolavezetőség 

megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti. 

3. Az iskola vezetőségének  a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak 
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szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

 
Az iskola dolgozói 

 

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által 

engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri 

leírásaik alapján végzik. 

 

Az iskola szervezeti egységei 
 

Az iskola szervezeti egységei 
A szervezeti egység élén az alábbi 

felelős beosztású vezető áll 

Alsó tagozat Alsós munkaközösség vezető 

Felső tagozat Felsős munkaközösség vezető 

Az iskola szervezeti felépítésének vázlata 
 

 

 

 

 

intézményvezető 

↓ 
 

↓ ↓ 

ig.  isk.titkár ↓ ↓ ↓ 

↓ 

mk.vez.  diákönk.vez. . karbant takarítók, rendszerg. 

tanítók, tanárok 



8  

1.2.A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

1.2.1.Az intézmény szervezeti egységei: 

Intézményvezetés 

Az iskola vezetője az intézményvezető, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Az intézményvezető közvetlenül irányítja a munkaközösségvezetők munkáját, az iskolatitkárt. Kapcsolatot tart 

a diákönkormányzattal, a szülői közösséggel és az intézményi tanáccsal, illetve biztosítja a működésük 

feltételeit. 

Az igazgató közvetlen munkatársai a munkaközösségvezetők. 

Az iskolavezetés havonta min. egy munkaértekezletet tart. 

Nevelőtestület 

Szakmai munkaközösségek 

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos nevelési feladatot 

ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában két munkaközösség működik. Szervezeti 

elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

Iskolatitkár 

Rendszergazda 

karbantartó 

takarító 

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola szervezeti 

ábrája mutatja. 

Diákkörök, diákönkormányzat 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti 

felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek 

létrejöttét a nevelőtestület segíti. Jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A 

diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy 

segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. A 

diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az igazgatóval tartja a kapcsolatot a szervezeti ágrajz szerint. 

Szülői közösség 
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Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény működését, 

munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezet működik. Az 

osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, az iskolai szintű szülői szervezettel 

pedig az igazgató. 

Intézményi Tanács 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. Összetételét a Nkt. 

73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a delegálók véleményének meghallgatása 

mellett az iskola igazgatója bízza meg. Az iskola és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola 

igazgatója felelős. Az igazgató félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak. 

 

1.2.2.A belső kapcsolattartás rendje 

Vezetők kapcsolattartása 

Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul: 

a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; 

a havi min. alkalommal megtartott vezetői értekezleteken; 

az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői megbeszéléseken; az igazgató 

munkanapokon történő meghatározott rend szerinti benntartózkodása során; 

az igazgató részvételével zajló szakmai munkaközösségek munkamegbeszélésein; 

az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken. 

A felsoroltakon kívül az intézményvezető és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök a 

munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. Ezek biztosítják a rendszeres 

információcserét az intézményvezető és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök között. 

Egyszersmind biztosítják az egyes munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, 

információcseréjét is. 

 

A vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus 

vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. 

2. A kapcsolattartás fórumai: 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések, 

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek 
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Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. 

3. Az intézményvezető az aktuális feladatokról a nevelői helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, értekezleteken, 

megbeszéléseken, írásbeli tájékoztatókon valamint Email-en keresztül értesíti a nevelőket. 

4. Az elvégzett munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

5. Az iskolavezetés tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetés ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, 

határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetés 

felé. 

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri 

vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az az iskola vezetésével. 

7. Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. 

 

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. A szakmai munkaközösségek vezetői a 

munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre 

tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, 

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok, tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskola vezetőségi ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a 

munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, 

értékelések eredményeiről. 

3. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

4. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény 

céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

5. Az intézményben rendszeres, szervezett a belső tudásmegosztás, továbbképzés, a jó gyakorlatok 
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ismertetése, támogatása. 

 
Az intézményi tanács és az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

 
1. Az intézményi tanács az iskola közösségeivel az intézményi tanács teljes jogú tagjain és a meghívottakon 

keresztül tartja a kapcsolatot. 

2. Az intézményi tanács tagjai rendszeres időközönként – évente legalább egy alkalommal – kötelesek 

tájékoztatni az általuk képviselteket az intézményi tanács tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk 

képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az intézményi tanács felé továbbítani. 

3. Az intézményi tanács ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: 

 az iskola igazgatója 

4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója rendszeresen 

– évente legalább egy alkalommal – köteles tájékoztatni az intézményi tanácsot. 

 
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

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

 az igazgató 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén havonta, 

o a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal, 

o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, 

tájékoztatják. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban 

és írásban tájékoztatniuk kell. 

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

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők 

útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy 

az iskolaszékhez fordulhatnak. 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy 

az iskolaszékkel. 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása 

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

o az iskolai szülői értekezleten tanévenként 2 alkalommal, 

o A szülői szervezet ülésén 

o a folyosón elhelyezett hirdető táblán keresztül, 

o az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

o intézményi honlapon, Facebook profilon keresztül 

 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályszülői értekezleten, 

tájékoztatják. 

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

 a családlátogatások, 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadóórái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, 

3. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza, azt az 

intézmény honlapján, iskola folyosóján kifüggesztve megtalálja. 

4. A szülők, a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított – 

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

tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz, a szülői szervezethez  fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóval, nevelőtestületével. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, az 

intézmény 5 éves önértékelési programjáról, éves tervéről illetve az iskola igazgatójától, valamint az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott igazgatói fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. Az intézmény 

házirendje az iskola honlapján megtalálható. Minden tanév elején a diákok számára ismertetésre kerül. 

7. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A 

pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg: 
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 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola igazgatójánál 

 az iskola honlapján, 

8. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének és intézményi önértékelési programjának 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) 

meg kell ismernie. 

9. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő 

beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

2.1. Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás 

Igazgató 

Az iskola igazgatója gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka törvénykönyvében és a 

közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört, és ellátja az ezzel összefüggő feladatokat. 

Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes szervezete. 

Jogköre: 

Gyakorolja a Klebelsberg Központ által ráruházott jogköröket. 

Első fokon dönt azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, amelyeket a törvények és más jogszabályok 

hatáskörébe utalnak. 

Tanulói fegyelmi ügyekben az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója. 

Szabályozza az iskolai szervezet működését, továbbá az iskolai élet belső rendjét. 

Meghatározza az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait, az ügyvitel rendjét és ennek 

keretében a szerződéskötésekre, levelezésre és aláírásra, az iskola képviseletére jogosultak körét. 

Ellenőrzi az iskolai nevelő-oktató munkát, az iskola ügyvitelét, szervezeteinek és közösségeinek működését. 

Intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor. 

Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a KK által meghatározott esetekben az aláírási 

jogkörét. 

Dönt – kérelem esetén – a tanulók egyes órák látogatása alól történő felmentéséről. 

Meghatározza az óralátogatások alól felmentett tanulók ellenőrzési módját. 
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A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása. 

A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának irányítása. 

 

 
Feladatai: 

Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát. 

Kapcsolatot tart és együttműködik a gazdasági ellátó osztály / működtető szervezet vezetőjével. 

Felügyeli az iskolaadminisztrációs rendszerek működtetését. 

Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő továbbításáról. 

Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel. 

Kidolgozza az iskola nevelő-oktató munka elveit, ellenőrzési és minősítési tervét. 

Biztosítja az iskola működését, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeit, az iskolai munkaterv, munkarend 

megvalósítását. 

Irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez. 

Gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi kapcsolatok erősítéséről, a 

kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák viszony kialakításáról és fenntartásáról, a saját, valamint az 

iskola dolgozóinak tervszerű és folyamatos továbbképzéséről. 

Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséről és ellenőrzéséről. 

Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünnepléséről. 

Irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 

Irányítja a belső vizsgák előkészítését, és ellenőrzi azokat. 

Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, a pedagógusok 

kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, a nevelőtestületi döntések végrehajtásáról, a 

nevelőtestületi értekezletek megtartásáról. 

Gondoskodik a diákközgyűlés összehívásáról és lebonyolításuk feltételeinek biztosításáról. 

Irányítja az ifjúságvédelmi munkát. 

Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok végrehajtásáról. 

Biztosítja a szülői szervezet, a diákönkormányzat működésének feltételeit. Irányítja és összehangolja az 

iskola – pedagógus és nem pedagógus beosztású – dolgozóinak tevékenységét. 

Az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, jutalmazza, valamint kitüntetésre javasolja a kiemelkedő 

munkát végzőket, és szükség esetén felelősségre vonást alkalmaz. 
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Figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a diákönkormányzat érdekvédelmi 

feladatainak megvalósulását. 

Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő és újító törekvések 

kibontakozását. 

Szervezi az iskola és az iskolával kapcsolatban lévő külső szervezetek, valamint az iskola és a tanulók családja 

(gondviselője) közötti kapcsolatokat. 

Irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját. 

Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését. 

Irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. 

Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, valamint a tanulók 

tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a pedagógusok adminisztratív 

tevékenységét. 

Irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői fogadónapok, SZK 

értekezletek stb.) megszervezését. 

Gondoskodik az egész iskolát érintő tárgyi feltételek megteremtéséről. 

Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket. 

Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat. 

Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről. 

Kapcsolatot tart a szülői közösség képviselőjével. 

Mivel az intézménynek nincs igazgató helyettese, ezért az ő jogkörébe tartozó feladatok elvégzése 

is az igazgató feldata: A diákközgyűlések szervezése és irányítása. 

A hirdetések ellenőrzése. 

A rendszergazda irányítása Elkészíti az iskolai munkatervet. 

Elkészíti a KIR-statisztikát. 

Gondoskodik a tantárgyfelosztás elkészítéséről. 

Irányítja az órarend elkészítését és év közben történő karbantartását. 

Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról. 

Elkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzési tervét, és gondoskodik annak 

megvalósításáról. 

Az iskolai diákfegyelmi bizottság elnökeként irányítja a bizottság munkáját. 

Szervezi az általános iskolai tanulók beiskolázását és kapcsolatot tart az általános iskolákkal. 

Figyelemmel kíséri a közlönyökben megjelent és az iskolára vonatkozó rendelkezéseket, és erről nyilvántartást 

vezet. 
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Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek teljesítését. 

Megszervezi, valamint részt vesz a különbözeti, az osztályozó és javító-pótló vizsgák szervezésében. 

Igény esetén gondoskodik a hit - és vallásoktatás megszervezéséről. 

Gondoskodik az iskolai tankönyvellátás megszervezéséről és a tankönyvek megrendeléséről. 

Folyamatosan ellátja az osztályfőnököket a munkájukhoz szükséges információkkal és dokumentumokkal. 

Felügyeli a munkaközösségek munkáját. 

Havonta ellenőrzi a területéhez tartozó tanórán kívüli foglalkozások megtartását és a naplóvezetést. 

Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja. 

A helyettesítési naplóban a helyettesítéseket rögzíti és ellenőrzi. 

Kapcsolatot tart az iskolaorvossal és szervezi a szűrővizsgálatokat. 

Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal. 

Irányítja és ellenőrzi a diákönkormányzatot segítő pedagógus tevékenységét. 

Szervezi az iskola gyógyszerellátását. 

Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői fogadónapok stb.) 

megszervezéséről és lebonyolításáról. 

Ellátja az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos szervezési és adatszolgáltatási 

feladatokat. 

Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet. 

A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszi. 

Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó adatszolgáltatásról. 

Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában. 

Felelős az iskolai kártérítési ügyek intézéséért. 

Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről. 

Gondoskodik az iskola szoftverigényének felméréséről és részt vesz annak biztosításában. 

Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért (körözvények, hirdetések, iskolarádió stb.). 
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2.2. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

heti ügyeleti rend: 

 
intézményvezető: hétfőtől péntekig 7.30-15.30 

távollét esetén a felső munkaközösségvezető, annak akdályoztatása esetén az alsós munkaközösség-vezető 

 

2.3. A kiadmányozás szabályai 

A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Központ Elnöke által kiadott utasítás szabályozza. 

Az intézményvezető kiadmányozza: 

A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 

kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 

Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat; 

Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és egyéb leveleket; 

Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök 

a maga vagy a Klebelsberg Központi szerve szervezeti egysége, illetve a tankerületi központ igazgató számára 

nem tartott fenn; 

A közbenső intézkedéseket; 

A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve 

területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattárazásának 

engedélyezésére az intézményvezető jogosult. 

Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá. 
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2.4. A képviselet szabályai 

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja 

más személyre vagy szervezetre. 

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali 

intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat 

helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak. 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

jognyilatkozatok megtétele az intézmény 

nevében, tanulói jogviszonnyal, 

az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, 

munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 

az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben, 

települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt, 

intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 

nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai 

munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az óvodaszékkel, iskolaszékkel és 

kollégiumi székkel, az intézményi tanáccsal, 

más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az intézmény 

fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és 

külső partnereivel, 

az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, 

munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. 

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az igazgató vagy annak 

megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak szabályairól 

fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. 

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező 

személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői beosztásban 

lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 
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2.5. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

Az igazgató távolléte alatt a felsős munkaközösségvezető az intézmény felelős vezetője. 

Az igazgatót tartós távolléte esetén a felsős munkaközösség-vezető helyettesíti. A tavaszi, őszi, téli és nyári 

szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az igazgató írásban előre elkészíti a 

helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás 

vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is. 

 

2.6. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

Munkaközösségvezetőkre leosztott feladatok 

Elkészítteti a tanmeneteket. 

A pedagógusok számára óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez. 

Együttműködik az iskolatitkárral a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 

Ellenőrzi a „Házirend” betartását, és felelős az abban foglaltak végrehajtásáért. 

Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, valamint a tanulók 

tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a pedagógusok adminisztratív 

tevékenységét. 

Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak megvalósulását. 

Gondoskodik a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről. 

Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről. 

Felelős az iskolai ünnepségek, a ballagás megszervezéséért és lebonyolításáért. 

Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében. 

Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását. 

Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat. 

Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az igazgatót 

folyamatosan tájékoztatja. 

Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. 

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében a munkaközösségvezetőket teljes körű beszámolási kötelezettség 

terheli. 
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3. Az intézmény közösségei 
Az iskolaközösség 

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

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

érvényesíthetik. 

 

 
3.1. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

 

1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési 

lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény, a köznevelési törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az 

intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzítik. 
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3.2. A nevelők közösségei 
 

A nevelőtestület 

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

intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. A 

nevelőtestület havonta munkaértekezletet tart, amelyet az igazgató vezet. A nevelőtestület évente két 

alkalommal beszámoló értekezletet, évente két alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét 

az éves munkaterv tartalmazza. A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a 

szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel 

a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. A nevelőtestület a magasabb 

jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a 

magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot 

tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület közösen megfogalmazott éves 

munkaterv alapján dolgozik. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó 

bizottságo(ka)t, illetve munkacsoporto(ka)t hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel: 
 

 A bizottság (munkacsoport) 

Megnevezése Feladata és hatásköre 

BECS önértékelési feladatok 

 
1.  A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjait ezen tisztségükben 

a nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó bizottságok 

(munkacsoportok) tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására vezetőt választanak. 

2. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi értekezlet 

 tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 2 alkalommal nevelési értekezlet, 

3.  Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 százaléka 

kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége (az igazgatói tanács) ezt indokoltnak tartja. 

4. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

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

 a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat 
másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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5.  A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással 

is dönthet. 

6. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

7.  A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az 

aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek 

részt egy-egy értekezleten. 

(Pl.: az egy osztályban tanító nevelők értekezlete) 

 
3.3. A nevelők szakmai munkaközösségei 

1. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva szakmai 

munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget 

ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és 

ellenőrzéséhez. A szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló éves munkaterv 

szerint dolgoznak. 

2. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 Alsó tagozatos szakmai munkaközösség 

o tagjai: alsó tagozaton tanító nevelők, 

 Felső tagozatos szakmai munkaközösség 

o tagjai: minden felső tagozaton tanító tanár 

3. A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. 

4. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül figyelembe véve az 

intézményi célokat: 

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

értékelése és ellenőrzése, 

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

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

értékelése, 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

 az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése, 

 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása, 

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

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

 javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére, 

 a munkaközösség éves munkatervének összeállítása, 

 a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése, 

 projektnapok szervezése 

5. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, saját céljai munkaterve valamint az adott 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint 

tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső 

ellenőrzésének éves tervezését 

6. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a 

munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. 

7. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok 

1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok 

alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján. 

2. Amennyiben az alkalmi  munkacsoportot az igazgató hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. 

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

Továbbképzési program: 

Intézményünk rendelkezik továbbképzési programmal. Az 5 éves program elkészítése a munkatársak 

bevonásával történik meg. Tartalmazza a pedagógiai programban felvázolt célokhoz rendelhető 

szükségleteket, továbbá a pedagógusok egyéni életpályáját is figyelembe vészi. 

Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat. 
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3.4. A szülői szervezet (közösség) 

 

 
Az iskolában szülői szervezet (közösség) a 2015/ 2016.os tanévtől működik. Létrejöttét az intézményvezető 

szorgalmazta. 

Cél: a tanár-szülő együttműködés előmozdítása, a nevelő-oktató munka segítése. 

Szülői szervezet tagjai: 

osztályonként 2-2 szülő 

A tagokból egy vezető választása az első közös ülésen. 

A szülők képviselőit az osztályok szülői értekezletén választják meg (osztályonként 2 fő) nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel. 

 

A szülői szervezet jogköre 

 
A szülői szervezet a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 

 

„ a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

b) tisztségviselőinek megválasztásáról 

szótöbbséggel dönt.” 

 

„…figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a 

gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény 

vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 

értekezletein.”1
 

3.5. A tanulók közösségei 
 

3.5.1. Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség 

élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök, távollétében az osztályfőnök-helyettes áll. Az osztályfőnököt ezzel 

a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök-helyettest az osztályfőnök az igazgató jóváhagyásával választja. 

Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. 

Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választhatja meg: 

 osztálytitkár, 

 tisztaságfelelős 

 virágfelelős, 
 

 
 

1 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 119. § 2, 4. 
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 szekrényfelelős 

 faliújság-felelős 

 1 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe, az osztálytitkárral együtt 

 

3.5.2. A diákkörök 

 
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában működő 

diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az 

iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. Mellette az osztálytitkár is tagja a diákönkormányzatnak. 

 

3.5.3. Az iskolai diákönkormányzat 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. A 

diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki 

kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

3. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 

4. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata 

szerint alakítja. 

5. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata 

alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg. 

6. Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlésen a 

diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző 

diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet 

egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai 

házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A 

diákközgyűlés egy év időtartamra a tanulók javaslatai alapján egy fő diákképviselőt választ. Mellette az 

 osztálytitkár is tagja a szervezetnek. 



26  

3.6. Az intézményi tanács 

 

Az iskolában a magasabb jogszabályokban előírtak alapján az intézmény működésében érdekelt személyek és 

szervezetek együttműködésének előmozdítására, a nevelő-oktató munka segítésére, valamint az iskolahasználók 

érdekeinek jobb képviseletére iskolaszék működik. Az iskolaszék érdekegyeztető szerv. 

 

Az intézményi tanács tagjai 

 
1. Az intézményi tanács létszáma: 12 fő. 

 A szülőket 6 fő, 

 a nevelőtestületet 4 fő, 

 az iskolai diákönkormányzatot 1 fő 

képviseli. 

Az intézményi tanács tagja még egy-egy fő az alábbi szervezetek részéről: 

 német nemzetiségi önkormányzat 1 fő 

 
Az intézményi tanács tagjainak megválasztása 

 
1. A szülők képviselőit a szülők javaslatainak összegyűjtése után az osztályok szülői értekezletén választott 

képviselőkből (osztályonként 4 fő) alakult testület nyílt szavazással választja meg egyszerű többséggel. 

. Az iskolai diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai nyílt szavazással választják 

meg egyszerű többséggel. 

2. A nevelőtestület képviselőit a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a nevelőtestület nyílt 

szavazással választja meg. 

3. Ha az iskolaszék szülői illetve nevelői képviselői helye megüresedik, az újabb választás előkészítéséért 

harminc napon belül az iskola igazgatója felelős. 

 

Az intézményi tanács működése 

Az intézményi tanács saját szervezeti és működési szabályzata valamint ügyrendje alapján működik. 

 
Az intézményi tanács jogköre 

Az intézményi tanács magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 
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4. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

4.1.A tanulónak az intézményben való benntartózkodás rendje 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.10 órától délután 5 óráig tart nyitva. 

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és 

vasárnap is nyitva tartható. 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra és délután 15.30 óra között az 

iskola igazgatójának vagy az erre megbízott személynek az iskolában kell tartózkodnia. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti 

rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők 

tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni. 

1.  A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető 

után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult 

és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

2.  Amennyiben az igazgató rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tud az iskolában tartózkodni, az 

esetleges szükséges intézkedések megtételére a felsős munkaközösség-vezetőt kell megbízni. A megbízást 

a dolgozók tudomására kell hozni. 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7.10 óra és 16 óra között kell megszervezni. A 

tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10, 5 . 20, 30 perc. 

3.  Az iskolában reggel 7.10 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók 

magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását 

ellenőrizni. 

4.  Az iskolában egyidejűleg 2 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők 

felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki: 

 felső folyosó + udvar 

 alsó folyosó + udvar 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az 

igazgató ), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben 

– szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató adhat engedélyt. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat 13 órától 17 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől 

eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 13.0 0 óra 
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között. 

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

felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

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

előírások betartásáért. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az iskola 

igazgatója adhat felmentést 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, 

illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). 

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi 

elismervény ellenében lehet. 

Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső igénylőknek 

külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az 

iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és 

helyiségekben tartózkodhatnak. 

Az iskola épületében dohányozni tilos. 

5.  Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az iskola igazgatója 

felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól, és az egészséges életmóddal, a 

környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 
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4.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének beosztását az 

iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban ellátandó feladatokat 

az igazgató határozza meg. A neveléssel oktatással le nem kötött munkaidőben az iskola vezetője dönti el, hogy 

melyek azok a tevékenységek, amelyek végzéséhez szükséges az intézményben tartózkodni. 

A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között. Az 

ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. 

A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a pedagógus maga 

jogosult meghatározni. 

A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a mindenkori 

csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli ügyeletet ellátó tanárnak az 

ügyelet megkezdése előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie az iskolába. 

A testnevelő tanárnak az öltözőt ki kell nyitnia a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel és a tanórák alatt 

az öltözőket zárva kell tartania. A tanulók átadott értékeinek megőrzéséről az óra megkezdése előtt 

gondoskodnia kell. A tornaterem öltözőjébe csak tanári kísérettel mehetnek be a diákok. 

Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell a titkárságra. Az iskolatitkár értesíti a hiányzásról 

a vezetőt és a munkaközösség-vezetőt is, akik megszervezik a helyettesítést. Az újbóli munkába állást a 

titkárságon kell jelezni legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig. 
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4.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel 

Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak biztonsága 

érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek esetében, akik nem állnak 

jogviszonyban az iskolával. 

Az iskola helyiségeinek bérlői a leadott névsor alapján léphetnek be az iskolába. Hétvégén, ünnepnapokon és 

tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az intézmény vezetőjének külön írásos engedélyével 

lehet idegeneknek az intézmény területén tartózkodnia, a regisztráció ekkor is szükséges. Regisztráció nélkül 

léphetnek be az épületbe a szülők a fogadóórák, a szülői értekezletek és a szülői részvétellel zajló iskolai 

rendezvények esetén. 

Az iskolában való tartózkodás szabályai: 

Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, személynél tartózkodhatnak. 

A tanítási órák látogatására az igazgató  engedélyével kerülhet sor, az órák lényeges zavarása nélkül. 

A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt tanteremben vagy az 

ünnepély helyszínén történik. 

Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző szakemberek) 

esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az oktatómunka rendjét. 

 

4.4. Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati rend tartalmazza. 

Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk. 

 

5. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény 

lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglakozásokat megfelelő 

számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató rögzíti, 

terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell 

vezetni. 

A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az igazgató szeptember 15-ig hirdeti meg a heti időbeosztással 

és a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő szeptember 30. A jelentkezés az osztályfőnöknél 

vagy a foglakozást tartó tanárnál lehetséges. A jelentkezés önkéntes, de felvétel esetén a foglakozásokon való 

részvétel kötelező. 

Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés céljából. A 

felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai háziversenyeken elért eredmények 

alapján történik. 
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A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli rendszeres foglalkozások 

működnek: 

 szakkörök, 

 iskolai sportköri foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

 könyvtári foglalkozás 

 
Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

 
1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az 

egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév 

elején történik és egy tanévre szól. 

2.  A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató 

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

3.  A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a 

vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. 

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

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

5.  A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat munkaköri 

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

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

versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a 

szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

7. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai 

könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

8.  Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak a délelőtt folyamán az összes évfolyam 

számáraválasztható tantárgyként hit és erkölcstan oktatást szerveznek, mellette a délután folyamán fakultatív 

hit- és vallásoktatást szervezhetnek. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény 

órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 
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9. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 
 

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az intézmény különböző szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot. 

Az intézményvezető és amunkaközösségvezetők szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével 

kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. A nevelési-

oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hivatal irányításával és a 

kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-szakmai ellenőrzések során azintézmény 

vezetősége és pedagógusai együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, 

hogy segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és 

értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését. 
 

A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és rendje 

Az intézmény működése szempontjából az alábbi külső partnerek a legmeghatározóbbak: Kapcsolatok: V. AZ 

ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK 

KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

1. Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 

külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 

2. A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

3. Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. 

4. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának  érdekében  az iskola igazgatóságának  állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Mohácsi Tankerületi Központ–7700 Mohács Szabadság utca 4-6. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: Lippó Község 

Önkormányzata – 7781 Lippó, Kossuth L. u. 84. 

 A Pedagógiai Oktatási Központok pécsi telephelyével 7626 Pécs Egyetem u. 6. 

 A helyi oktatási intézmény vezetőivel és tantestületeivel: Napközi Otthonos Óvoda – 7781 Lippó 

Ifjúság u. 2. 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval 

 A területileg illetékes gyermekjóléti szolgálattal 

 A területileg illetékes fogorvossal 

 A körzeti rendelőintézet és egészségház dolgozóival 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

5.  Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn 

az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az iskolát támogató Lippó Községért Közalapítvány kuratóriumával. 

 Az alábbi társadalmi egyesületekkel: Magyar – Német Kulturális Egyesület 

 Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: Lippói Ifjúsági Egyesület Lippó, Ifjúság u. 1. 
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 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: római katolikus egyház – Nagynyárádi Plébánia, református 

egyház – Magyarbólyi Plébánia 

6.  A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős. Az egyes intézményekkel, 

szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

7.  A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn 

a körzeti rendelőintézet és az egészségház (7781 Lippó Ifjúság u. 4.) illetékes egészségügyi dolgozóival, a 

körzeti fogászat egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját a szervezeti és működési szabályzat 12. pontja szabályozza. 

8.  A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a Mohács Kistérségi Családsegítő Központ – Mohács Eötvös u. 6. gyermekjóléti szolgálattal. A 

munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 

9.  Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen 

használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek- illetve ifjúsági szervezetek helyi csoportjai: 

 Művészeti csoportok 

 Hitoktatásban részesülő gyermekek 

10.  A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában 

működő szakmai munkaközösségek közül az alábbiak kapcsolódnak be a területi (iskolaközi) szakmai 

munkaközösségek munkájába: 

 Alsó tagozatos munkaközösség, 

 Felső tagozatos munkaközösség. 

11. Az iskolában párt, politikai mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről: 

Az intézmény vezetője a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 

A külső partnerek tájékozhatásának formái: iskolai honlap, Facebook profil, személyesen, papíralapon, 

telefonon 

A partnerek tájékoztatatásának módjait folyamatosan kontroláljuk, ha szükséges bővítjük a külső 

kommunikációs csatornákat 

Lehetőség szerint intézményünk pedagógusai, tanulói részt vesznek a helyi és regionális rendezvényeken. 

A kapcsolattartás formája és módja: 
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6.3. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéért 

az igazgató a felelős. Munkája során segíti, hogy a szülők szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői 

bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten 

tehetséges tanulók további fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételét a pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség 

szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való részvételt. 
 

6.4. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot az intézményvezető és a gyermek és ifjúságvédelmi vezető tanár 

tartja. Feladata, hogy megelőzze a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményezzen. 

Feladata az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások jogszabályban rögzített mértéke után a 

gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. Részt vesz továbbá a gyermekjóléti szolgálat által 

szervezett esetmegbeszéléseken. Szervezi a kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti 

szolgálatok között. 

6.5. Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval 

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési törvényben előírt, 

évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a szűrővizsgálatok szervezéséhez és 

lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az igazgató a felelős. 
 

7.Ünnepélyek, megemlékezések rendje 
 

7.1.A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének megőrzése, 

öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület 

az iskola éves munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a 

pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező. 

A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslata alapján – az igazgató dönt. 

Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az osztályfőnökök az 

ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és 

felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben való megjelenés kötelezettségére. 

1. Az iskola névadójáról, Gárdonyi Gézáról az iskola nevelői és tanulói a minden tanév novemberében 

rendezett Gárdonyi-napon emlékeznek meg 

2. Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények: 

o Tanévnyitó ünnepély * 

o Aradi vértanúk emléknapja /megemlékezés felsős  osztályszinten/ 

o Márton nap 

o Megemlékezés az 56-os forradalomról * 

o Gárdonyi-nap 



35  

o Karácsony – Tátika 

o A 7. osztályosok farsangi jelmezbálja 

o Német nemzetiségi nap 

o Megemlékezés az 1848-as forradalomról * 

o Kiskörzeti szövegértési verseny 

o A Föld napja 

o Gyermek- és sportnap, egészségnevelési nap 

o Kulturális est 

o Erdei iskola 

o Tanévzáró – ballagás * 

A kötelező viselet: sötét alj, fehér blúz/ing. /A *-gal jelölt eseményeken./  

 

Történelem órákon megtartott megemlékezések: 

aradi vértanúk 

diktatúrák áldozatainak megemlékezése 

Holokauszt áldozatainak megemlékezése 

a nemzeti összetartozás napja 

 

8. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK 

MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) 
 

8.1. Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való tartózkodás során meg 

kell tartaniuk 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük és testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy 

ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Védelmet biztosít számára a fizikai és lelki 

erőszakkal szemben. 

A tanárok és a tanulók együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos munkavégzést előíró 

rendelkezések betartásáért. A tanulók egészségének megőrzésével és az egészséges iskolai környezet 

kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz az iskolaorvos és a védőnő. 
 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan 

 

1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) 

szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit. 

2.  Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és 

testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

3.  A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, 



36  

valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

4.  Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, 

valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat. 

5.  Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal 

a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

o a házirend balesetvédelmi előírásait  

o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

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

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

6.  A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, 

egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

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

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók 

elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

8.  A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelők 

baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 

9.  Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti 

időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

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

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

 ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 
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E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni. 

2.  A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 

amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost 

kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

3.  Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. 

A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése 

érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok 

a magasabb jogszabályok előírásai alapján 

1. A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani. 

2.  A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e 

balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell 

küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A 

jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

3.  A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

4.  Az iskolának igény esetén biztosítania kell az iskolaszék és az iskolai  diákönkormányzat 

képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

5.  Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.8.2.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az iskolában heti két alkalommal orvos, a hét minden napján pedig védőnő rendel. A rendelések az orvosi szoba 

ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön 

beosztás szerint fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a 

tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg 

kötelesek a pótlásról gondoskodni. 

 

8.3. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, 

amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak 

biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 
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 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

2.  Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola 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. 

3. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 az iskola igazgatója 

 
4. 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. 

 
5.  A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős utasítására az 

épületben tartózkodó személyeket a tűzriadónak módon értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul 

hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó 

tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell 

elhagyniuk. 

6.  A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó 

pedagógus a felelős. 

7. 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 nevelőnek a 

tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor meg kell 
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számolnia! 

8.  Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős a veszélyeztetett épület kiürítésével 

egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

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

9.  Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy az 

általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

10.  A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az 

intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási 

órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati napokon be kell pótolni. 

11.  A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói 

utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 

szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. igazgatói 

utasítás tartalmazza. 

12.  A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

13.  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. 

14.  A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és 

dolgozójára kötelező érvényűek. 

15.  A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell 
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elhelyezni: Iskolatitkári iroda 

 

9. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb 

belső szabályzataiban előírt) működését; 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát; 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az igazgató számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

 feltárja és jelezze az igazgató és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi előírásoktól, 

követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos belső és külső 

értékelések elkészítéséhez. 

2. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

a) A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot 
készíteni; 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

b) A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban foglalt 

előírásoknak megfelelően eljárni; 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött 

 

dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás szerint 

időben megismételni. 

3. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

a) Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 
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 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és ezeket 

eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

b) Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

4. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola belső 

szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév során 

folyamatosan végezni. 

 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét tájékoztatnia kell. 

 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; 

o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: Igazgató: 

o ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

o ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jellegű 

munkáját; 

o ellenőrzi és koordinálja a továbbképzéseket; 

o ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

o elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet; 

o felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

o folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek 

során különösen: 

 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

 Iskolatitkár: 

o folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a gazdálkodási, a 
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műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során különösen: 

 az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizetőképességét, 

 a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését; 

 az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és 

beszerzéseket, 

 a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 

 a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását, 

o folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munkavégzését, munkafegyelmét. 

 

 Munkaközösség-vezetők: 

folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató munkáját, 

ennek során különösen: 

o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel). 

5. Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és 
jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

6. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az 

ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. 

A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

7. A belső ellenőri tevékenységet az intézményben a Mohácsi Tankerületi Központ belső ellenőrzése látja 

el. 

 
Minden tanévben ellenőrzött területek: 

A tanítási órák. Az ellenőrzést az igazgató, a munkaközösség-vezetők, saját osztályukban az osztályfőnökök 

végzik óralátogatással. 

A munkaközösségek munkája. Az éves munkatervben rögzített ütemezés szerint a munkaközösség-vezető 

iskola vezetője előtti beszámoltatásával történik. 

A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. Az ügyeletes rendszeresen az igazgató 

alkalomszerűen ellenőrzi. 

Az elektronikus napló vezetése. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan végzik, míg az igazgató 

havonta kíséri figyelemmel a rendszeres osztályozást és a mulasztások beírását, igazolását. Az ellenőrzés 

az országos pedagógia szakmai ellenőrzés helyszíni vizsgálatának területeit érinti hangsúlyosan. 

A szülői értekezletek, fogadóórák rendjét az igazgató ellenőrzik. 

Az igazolatlan hiányzások számának alakulása. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan végzik. 
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A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA  

BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 
 

1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 

 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a 

kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését, 

 Az intézmény vezetője irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens 

kialakítását. 

 Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az 

Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő- piaci és más külső 

mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és 

értelmezése alapján készül. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének 

megítélését. 

 Az intézmény vezetése a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv 

felülvizsgálatából, valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből származó 

információkat feldolgozzza, értékeli. A tapasztalatokat beépíti az önértékelést követő ötéves 

intézkedési tervbe. 

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

 a vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 

munkavégzéséről, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

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

 igazgató, 

 munkaközösség-vezetők, 

3. Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

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

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 
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o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

o a tanítási óra felépítése és szervezése, 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

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

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

(A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az 

iskola vezetősége, az igazgatói tanács határozza meg. Fő szempont a pedagógus kompetenciák és 

 indikátorok megfigyelése ) 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. 

 
10. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES 

SZABÁLYAI 

 
Az egyeztető eljárás részletes szabályai 

 
Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a tanulói jogviszonyukból 

fakadó kötelezettségük vétkes megszegése és/vagy az iskolának okozott kár megtérítésének megállapítása 

során. A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. 

Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: 

az igazgató; 

      munkaközösségi vezető 

az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen; 

a szaktanár. 

Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás kezdeményezője 

köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni. 

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató jár el. 

A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató három hónapon belül dönt, amelyet határozat formájában írásba 

kell foglalni. 

A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az Intézményben a 

szülői szervezet 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. 
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A fegyelmi eljárás lefolytatásáért az iskola tanulói fegyelmi bizottsága felelős, amelynek mindenkori elnöke az 

igazgató. Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy lehetőség van eredményes egyeztető tárgyalásra, 

akkor kezdeményezheti annak megindítását. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a 

sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. Amennyiben az 

egyeztető eljárás lefolytatására lehetőség van, arról a fegyelmi bizottság vezetője írásban tájékoztatja a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt), az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban 

jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. Amennyiben a 

kötelességszegés már legalább harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a tanulónál, a fegyelmi jogkör 

gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban 

megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével 

a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. 

Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte 

a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli 

megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a 

kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél elfogad. Személyét az igazgató 

közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője is felkérhető az 

egyeztetés levezetésére. 

Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak: 

Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az igazgató tűzi ki, az egyeztető eljárás 

időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus 

úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

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

zavartalan tárgyalás feltételei. 

Az egyeztetéssel megbízott pedagógus az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett 

és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a 

felek álláspontjának közelítése. 

Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás, lehetőség 

szerint 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 
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Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek 

és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 

Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében 

kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen 

a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 

Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem 

ragaszkodik. 

Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor vagy az nem vezetett eredményre, akkor a fegyelmi 

eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. A fegyelmi eljárás 

megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő 

gyakorolja. 

A fegyelmi eljárást az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint folytatja le. 

 
11. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

1. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

az elektronikus napló  

2. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje: 

 
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal – 

papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. 

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári 

dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények 

megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és 

tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési rendje: 
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El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a hitelesítés 

időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát, és „elektronikus 

nyomtatvány” felirattal kell ellátni. 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy annak belső 

oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány 

lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege: 

Hitelesítési záradék 

az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: „elektronikus nyomtatvány”, 

az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

Ez a dokumentum ........ folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

Kelt: ................................................PH 

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

hitelesítő 

Az elektronikus napló hitelesítésének rendje: 

Az adatok tárolása a napló használata során átmenetileg az iskola szerverén történik, a frissítés a biztonsági 

előírásoknak megfelelő gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, a 

foglalkozások tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését 

és egyéb, a tanárok munkáját segítő információkat. A tárolt adatok közül: 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, helyettesítések 

stb. számáról készített kimutatást, azt az igazgató aláírja, az intézmény körbélyegzőjével lepecsételi. A 

továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. 

A tanuló félévi osztályzatairól az iskola köteles papíralapú értesítőt küldeni az iskola körbélyegzőjével és 

az osztályfőnök aláírásával ellátva. 

Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Ezt az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettes aláírja, az intézmény körbélyegzőjével lepecsételi. A továbbiakban 

az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. 

A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papíralapú törzskönyvet kell kiállítani, amelynek 

adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A megjelölt személyek aláírásával és az intézmény 

kör alakú pecsétjével ellátva válik hitelessé. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően 

kell tárolni. 

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, 

a záradékokat tartalmazó iratot kollégiumváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének 

eseteiben. 

Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az adathordozót az 

iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges. 
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Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 
A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumokon 

elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) kizárólag az intézmény igazgatója 

alkalmazhat. 

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok beállításai az 

intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag a 

felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem engedélyezhető. A 

felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt borítékban az iskolatitkár őrzi. A mások által megismert jelszót 

azonnal le kell cserélni. 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott kárért – az 

intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó személyesen felel.12.A 

PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az iskola alkalmazottai) 

megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján, a „Dokumentumok” menüpont alatt. 

A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy elektronikus példánya 

megtalálható a fenntartónál, az iskola honlapján.  

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola igazgatójától 

előzetesen egyeztetett időpontban. 

 

13. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 
 

13.1. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE 

1. Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai 

könyvtár működik. 

2.  Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, 

kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

3.  Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, 

melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 

4.  Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros tanár rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi 

könyvtárakkal: 

 Lippó Községi Könyvtár – 7781 Lippó, Petőfi S. u. 1. 

 Pedagógiai Szakkönyvtár – BPSZSZSZK – 7626 Pécs Egyetem u. 6. 
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 Mohácsi Városi Könyvtár – 7700 Mohács Eötvös u. 2. 

5.  Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros 

tanár a felelős. A könyvtáros tanár feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

6.  Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat 1. sz. 

mellékletében található gyűjtőköri szabályzat  alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek 

javaslatának figyelembe vételével történik. 

7.  Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok 

csoportjai. 

8. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, könyvtári dokumentumok 

kölcsönzése, 

 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak 

által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 

9.  A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai 

könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A 

beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak 

haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia. 

10.  Az iskolai könyvtár tanítási napokon heti öt órában, a tanítási órákhoz igazodó nyitva tartás szerint 

működik 

11.  A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével tervezett tanórai 

és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején 

tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral egyeztetniük kell. 

12.  Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek 

kivételével) 3 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható. 

13. Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

 kézikönyvek, 

 muzeális értékű dokumentumok, 

 kép- és hanghordozók 

 
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott 

gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem 

hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés 

pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. 
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13.2. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI 

1. Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: Minden 

évfolyamon heti öt testnevelés óra. Ebből 3 társs tánccal van kiváltva. 

2.  A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai sportkör órák keretében kell megszervezni. 

Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 

3. A tanórán kívül szervezett sportkör foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy 

 az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, 

 a téli időszakban: a tornaterem, testnevelő tanár felügyelete mellett a hét minden napján a tanítási 

órákhoz igazodóan a tanulók számára nyitva legyen. 

4. A sportkör foglalkozások pontos idejét tanévenként a tantárgy-felosztásban kell meghatározni. 

 

13.3.. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 

1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapodást 

köt a Lippó község háziorvosával, a körzeti védőnővel, és a területileg illetékes (majsi) fogászattal. 

2. A megállapodásnak biztosítania kell: 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat: évente 2 alkalommal, 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal, 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 2 alkalommal, 

3. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

 
14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, az iskolaszék és a 

diákönkormányzat egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

2. A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó, 

 a nevelőtestület, 

 az iskola igazgatója, 

 az intézményi tanács, 

 a diákönkormányzat segítő tanár, 

 szülői szervezet 

3.  Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 
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szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az iskola igazgatója 

a szervezeti és működési szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja. 

 
Lippó,2019.08.30. 
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AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

 
a Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 1.sz.melléklete 

 
 

1. A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola könyvtára által

gyűjtött alapdokumentumok körét, az állománygyarapítás módját, a gyűjtés szintjét 

és mélységét a jelen gyűjtőköri szabályzat határozza meg. 

2. Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján készült, és annak 1. sz. 

mellékletét képezi. 

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 

a) Az iskolán belüli tényezők: 

 Az iskola tanulói összetétele. 

 A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott kerettantervben 

megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok. 

 Az iskola nevelési és oktatási céljai. 

 Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere. 

 Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja. 

b) Az iskolán kívüli tényezők: 

 A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása. 

4. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai): 

 Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján. 

 Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől. jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen. 

5. A gyűjtés szintje és mélysége: 

a) Kézikönyvtári állomány: 

Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével: általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, szótárak, 

fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek. 
 

b) Ismeretközlő irodalom: 

Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a tantárgyakhoz 

meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható 

dokumentumok. 
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c) Szépirodalom:Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő kiadványok, 

a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások. 

d) Pedagógiai gyűjtemény: 

Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai: 
 

 Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák. 

 Fogalomgyűjtemények, szótárak. 

 Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók. 

 A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok megvalósításához 

szükséges szakirodalom. 

 A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma. 

 A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei. 

 A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom. 

 Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények. 

 Oktatási intézmények tájékoztatói. 

 Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok. 

 Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok. 

e) Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag): 

Válogatva gyűjtendőek a következők: 

 A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák. 

 Könyvtári jogszabályok, irányelvek. 

 Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, folyóiratok. 

6. A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint: 

Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek, 

audiovizuális dokumentumok, hangkazetták, videofilmek, diafilmek, CD, DVD. 

Lippó, 2019.08.30. 
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
a … iskola szervezeti és működési szabályzatának 2.sz.melléklete 

 
 

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, 

valamint a köznevelésről szóló 2013. évi törvény előírásainak. 

2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a magasabb 

jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai adatgyűjtésnél, 

tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de ebben az esetben az 

érintettel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. 

3. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő: 

 papír alapú nyilvántartás, 

 számítógépes (elektronikus) nyilvántartás. 

4. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős. 

Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi pontokban 

részletezett módon. 

5. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban szereplő 

feladatokkal kapcsolatosan: 

a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 iskolatitkár, 

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

 iskolatitkár, 

 osztályfőnökök, 

 gyermek- és ifjúság védelmi felelős, 

6. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók: 

a) az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal 

kapcsolatosan: 

 iskolatitkár, 

 a tanulók adatait továbbíthatja: fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, 

önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére 

valamennyi adatot továbbíthatja: igazgató; 

 a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre vonatkozó 
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adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja: igazgató, osztályfőnök, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; 

 a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 

szervezőjének, a tanulószerződés kötőjének, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai 

ellenőrzés végzőjének továbbíthatja: igazgató, osztályfőnök, iskolatitkár; 

 a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adatot továbbíthatja: iskolatitkár; 

 a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási 

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez adatot 

továbbíthat: igazgató, osztályfőnök; 

 az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 

egészségügyi állapotának megállapítása céljából adatot továbbíthat: igazgató, osztályfőnök; 

 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából adatot továbbíthat: igazgató, 

osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

 a tankönyvforgalmazókhoz: igazgató, iskolatitkár, tankönyvfelelős. 

 
7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi anyag 

része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összeállított 

közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként kialakított gyűjtőben 

zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért az iskolatitkár, 

rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős. 

8. a.) A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt nyilvántartásokban kell 

őrizni: 

 összesített tanulói nyilvántartás (Vezetéséért felelős: iskolatitkár), 

 törzskönyv (Vezetéséért felelős: igazgató, osztályfőnökök), 

 bizonyítvány (Vezetéséért felelős: igazgató, osztályfőnökök), 

 beírási napló (Vezetéséért felelős: igazgató), 
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 osztálynaplók (Vezetéséért felelős: igazgató, osztályfőnökök), 

 diákigazolványok nyilvántartása (Vezetéséért felelős: iskolatitkár). 

b.) A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli 

szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek 

kezeléséért az intézmény iskolatitkára a felelős. 

9. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori 

módosításáért az igazgató a felelős. 
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3.számú melléklet: Munkaköri leírás minták 

 
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása 

van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával 

igazolja. A pedagógus adott tanévre vonatkozó munkaköri leírása szeptember 1-től érvényes, 

átvételét aláírással igazolja. 

 
 

Minták: 

 

Munkaköri 

leírás 

A munkahely megnevezése: 

A munkakört betöltő személy neve: 

A munkakört betöltő személy közalkalmazotti osztálya: 

A munkakör megnevezése: 

A konkrét tantárgy, foglalkozás, osztályhoz, csoporthoz rendelt feladat megnevezése a mindenkor 

hatályos tantárgyfelosztásban szerepel. 

A konkrét osztályhoz, csoporthoz rendelt időpont és helyszín a mindenkor hatályos órarendben 

szerepel. 

Az adott tanévre vonatkozó megbízásos feladatokat az éves munkaterv tartalmazza. 

 

 
Képzettségi előfeltételek: 

Végzettsége a munkakör betöltéséhez: megfelelő/ nem megfelelő 

Nyelvtudása: 

A munkakör jellemzőit a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírás tartalmazza. 

Jelen munkaköri leírás 20…. szeptember 1-én lép életbe. 
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Lippó, 20….09.01. Intézményvezető 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem és az abban foglaltakat megismertem, magamra nézve 

kötelezőnek elismerem. 

 

 

 
Lippó, 20….09.01 Közalkalmazott 
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Pedagógus munkaköri leírása 

 
1. A pedagógus feladatai: 

 
A pedagógus felelősséggel és önállóan végzi munkáját. Nevelő-oktató munkáját egységes 

elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával teljesíti. Munkaköri kötelezettségeinek 

tartalmát és kereteit az iskolai SZMSZ, a pedagógiai program, az éves munkaterv, a nevelőtestület 

határozatai, továbbá az igazgató útmutatásai alkotják. 

A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja 

magába, amelyek az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre kötelezően 

vonatkoznak. 

 

Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

Alkotó módon részt vállal: 

- a nevelőtestület újszerű törekvéseiből 

- a közös vállalások teljesítéséből 

- az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből 

- az iskola hagyományainak ápolásából 

- a tanulók felzárkóztatásából 

- a tehetséggondozást szolgáló feladatokból 

- a szabadidős programok tervezéséből, szervezéséből 

- az iskolahasználók közötti pozitív emberi kapcsolatok kialakításából 

 
Tanítási órán, foglalkozáson minőségi munkát végez.(felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 

értékelés) 

Önképzéssel bővíti ismereteit, továbbképzésen vesz részt. 

Elvégzi az adminisztratív és szervezési feladatokat, amelyeket az intézmény nevelő-oktató 

munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, az érvényben lévő tantervhez készített 

tanmenet alapján. 

A felmérő dolgozatok, témazárók megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, 

javítja vagy a tanulókkal javíttatja. 

A tanulók füzeteit, írásbeli munkáit ellenőrzi, javítja.(helyesírás javítás minden tárgyból 
kötelező) 

A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, szülői értekezleteken, fogadó 

órákon vesz részt. 

Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket a szakértelem és 

az egyenlő teherviselés alapján látja el. 

Ezek a többletmunkák a következők lehetnek: 

- vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen szakmai irányítása, és 

ellenőrzése 

- óraszámmal is kifejezhető feladatok (korrepetálás, helyettesítés, szakkörök, 
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tanulószoba stb.) 

- ügyeleti munka, tanulókíséret 

- osztályfőnöki munka 

- versenyekre való felkészítés 

- szertárakért való felelősség vállalás (fejlesztés, rendezés, selejtezés) 

szülőkkel való kapcsolattartás, családlátogatás 

A pedagógus kötelességei: 

 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben a 

következő kötelességei vannak: 

A tanulók fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse, 

A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, 

A szülő és a tanuló javaslataira érdemi választ adjon, 

Nevelő- oktató tevékenységében a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és 

többoldalúan nyújtsa. 

A gyermekek, a tanulók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, 

Az általa átvett taneszközöket, szemléltető anyagokat megőrizze, hiány estén anyagi 

felelősséggel tartozik. 

A tanóra, foglalkozás megkezdése előtt 15 perccel felkészülten jelenjen meg az 

intézményben, 

Távolmaradása esetén időben előre értesítse az igazgatót és gondoskodjon arról, hogy a 

tanmenet, tankönyvek a helyettesítő nevelő rendelkezésére álljanak. 

Fentieken kívül végezze el azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a helyettese 

megbízza. 

A nevelői házirend betartása kötelező, vétség estén fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 

 
2. A pedagógus jogai: 

 
A pedagógust az alábbi jogok illetik meg: 

Az érvényben lévő tanterv, pedagógiai program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás 

módszereit megválaszthatja. 

Az iskolavezetés véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott 

taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket. 

Irányítsa a tanulók munkáját, értékelje tudásukat, magatartásukat, szorgalmukat. 

Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, könyvekhez, segédeszközökhöz. 

Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzéseken gyarapítsa az intézmény 

továbbképzési tervének megfelelően. 

Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék. 
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Napközis, tanulószobás nevelő 

 
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően az alábbi 

feladatokat kell ellátnia: 

A tanév kezdetekor összegyűjti a napközibe jelentkezőket. Részt vesz a csoportok 

kialakításában. 

-  tanulási időben biztosítja a tanulók részére a másnapi felkészülést 

-  megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást 

-  szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez 

-  gondoskodik az írásbeli feladatok maradéktalan elkészítéséről 

-  rendszeresen ellenőrzi az írásbeli feladatokat 

-  a szóbeli feladatokat kikérdezi, szükség esetén gyakoroltatja 

-  a gyengébb tanulókat egyénileg korrepetálja 

Rendszeresen együttműködik a napközis csoport tanulóit tanító pedagógusokkal, látogatja 

a napközis gyermekek tanítási óráit. 

Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz idő 

esetén a kijelölt teremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. 

Gondoskodik arról, hogy a tanulók uzsonnájukat, kultúrált körülmények között fogyasszák, 

ügyel a személyi higiénia szabályainak megtartására. 

A tanév elején átvett sporteszközökkel, játékokkal az év végén a leltározás során elszámol, 

hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik. 

A napközis foglalkozások befejeztével csoportosan elkíséri a tanulókat az induló 

buszokhoz. 

 

A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amellyel az igazgató, vagy a helyettese 

megbízza. 
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Diákönkormányzat működését segítőnevelő munkaköri leírása, 

 
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon kívül az alábbiak a 

szakmai feladatai és a hatásköre: 

- a gyerekek szabadidejének sokszínű eltöltéséhez programot szervez, amelyet az éves 

munkaterve tartalmaz 

- közreműködik az iskolai ünnepélyek, rendezvények megszervezésében 

- segíti a Diáktanács és a tantestület közötti információáramlást 

- nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken képviseli a diákság érdekeit, elősegíti 

a tanulók demokratikus jogainak gyakorlását 

- évente megszervezi a diákfórumot, összegyűjti a tanulók véleményeit, javaslatait 

- figyelemmel kíséri a Diáktanács pénzügyeit 

- évente megszervezi a hasznos anyagok gyűjtését 

- a Diáktanács véleményének figyelembevételével javaslatot tesz a tanulók jutalmazására 

- igény szerint megszervezi a nyári táborozást 
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Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírása 

 

 
Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon kívül az alábbiak a szakmai 

feladatai és a hatásköre: 

 

 
 

Osztályfőnöki felelősségek: 

 
 

- Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás- 

rendszer szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben 

meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves munkaterv) 

betartásával végzi. 

- Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás- 

rendszerét. 

- Személyes felelősséggel  tartozik a tanulókkal 

kapcsolatos adatok,tanügyi dokumentumok pontos vezetéséért. 

- Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a 

foglalkozási terv/tanmenet. 

- Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben 

tartásáért. 

- Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos 

információkat. 

- Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

- Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 
- A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az 

intézményvezetőnek vagy helyettesének. 

 

 
 

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit): 

Adminisztrációs iellegű feladatok: 

 
 

- A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket 

készít, statisztikai adatokat szolgáltat. 

- Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

- A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások 

(tananyag, sorszám) hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása 

(szükség esetén az iskolavezetés értesítése). 

- Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének 

ellenőrzése. 

- Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe 

történt bejegyzéseket, azok következményeit és ellenőrzi a tanulók 

által beírt érdemjegyeket. 
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- A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai 

szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások 

mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság 

veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

tanulmányi előmenetelét. szükség esetén elektronikus üzenetben vagy 

levélben értesíti a szülőket. 

- A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, 

szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

- Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy 

egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

- Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok 

adatainak változását, a bejárók, a menzások adataiban bekövetkező 

változásokat. 

- Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos 
adminisztrációs teendőket, továbbtanulási lapjaikat 

szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

- Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői 

aláírással vagy egyéb úton történő tudomásulvételét. 

- Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

tanulókról. 

- Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal 

küszködő tanulókat, segítséget nyújt számukra. 

- Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 
- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos 

észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

- Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos 

bejegyzéseket. 

- Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

 

Irányító, vezető jellegű feladatok: 

 
 

- Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program 

hatáskörébe utal. 

- A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen 

osztályfőnöki órát tart. Az osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint 

a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály éves tanmenete alapján 

valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a 

nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó tematikával, 

releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott 

előadókkal foglalkozásokat tart. 

- Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb 

megismerésére, egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, 

öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztésére. 

- Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség 

kialakulását. 

- Minden tanév első napján ismerteti osztályával az iskolai házirendet, 

vagy az évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a 

figyelmet egyes előírásaira. 
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- A tanév első napján osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és 

munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról feljegyzést készít a haladási 

naplóba. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli 

tevékenységek szervezésében. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály 

fegyelmi helyzetét. 

- Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, 

ünnepségeire, szervezi osztálya szabadidős foglalkozásait. 

- Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói 

számára. Ezek tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az 

intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint a szülőket. 

- Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő 

munkálataiban és a rendezvényeken. 

- Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság 

karbantartására. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját 

hatáskörében is jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

- Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást 

kezdeményezhet. 

- A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli 

szabadidős foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális 

önértékelés igényét. 

 
 

Szervező, összehangoló jellegű feladatok: 

 

- Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát  az 

iskolában. Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi 

szintjéről, osztályban, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, 

életviteléről, környezetéről. 

- Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A 

nevelési folyamat tervezésében a civil szervezetek szerepét, 

közreműködését segítő eszközként használja (pl. iskolai alapítvány). 

- Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz 

részt annak szervezésében, tervezésében, irányításában. 

- Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a 

tanulásban lemaradók felzárkóztatását. 

- Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 
- A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes 

diagnosztikai eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét 

és javaslatát az osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket 

közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák. 

- Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival 

foglalkozó nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, stb.). 

- A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

segítése érdekében együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal 
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megbízott kollégával, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi 

segítség nyújtásáról. 

- Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség 

esetén részt vesz esetmegbeszéléseken. 

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és 

látogatja óráikat. 

- Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 
- Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban 

tanító tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja 

össze. 

- A négy év alatt legalább egyszer, indokolt esetben többször is 

családlátogatásokat végez osztálya tanulóinál. 
- A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve 

fogadóórát tart. 

- Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai 

jellemzését a gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről 

tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt felvételi 

jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya kompetenciákat. 

- A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt 

vagy helyettesét. 

- Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, 

együttműködik a szülőkkel. 

- Tanév első szülői értekezletén megismerteti a szülőkkel az iskola 

pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a gyerekeket 

érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók 

fejlesztésére vonatkozóan. 

- Közreműködik a választható foglalkozások felvételének 

lebonyolításában. 

Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai 

szervezési feladataira 
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 munkaközösség-vezető 

 
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon kívül az alábbiak a 

szakmai feladatai és a hatásköre: 

 
- Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség évi 

programját, ennek alapján megszervezi a munkaközösségi foglalkozásokat. 

- Ellenőrzi az osztályfőnökök osztályukra készített éves osztályfőnöki munkatervét. 

- Az osztályokban folyó nevelési folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése 

- Alkotó együttműködés a szülői munkaközösséggel, napközis nevelőkkelifjúságvédelmi 

felelőssel. 

- Javaslattétel a nevelési értekezlet témáira, aktív közreműködés az ehhez szükséges 

anyagok összegyűjtésében. 

- Az iskolai ünnepélyek szervezési munkáinak segítése. 

- Összefoglaló elemzés, értékelés beszámoló készítése a nevelőtestület számára, valamint 

igény szerint az igazgató részére a munkaközösség tevékenységéről. 

 

 

 

Számítástechnikát oktató nevelő 

 
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon kívül az alábbiak a 

szakmai feladatai és a hatásköre: 

- az iskolai számítástechnikai terem, géppark felügyelete, működtetése 
- felelős a teremben lévő értékekért, azok célszerű használatáért 

- az esetlegesen felmerülő hibák esetén gondoskodni kell rövid határidőn belül az 

elhárításról 

- köteles a tanulók számára balesetvédelmi oktatást tartani, valamint a tanulókat a gépek 

helyes használatára megtanítani 

- a számítástechnikai eszközök védelme miatt a terem zárásáért fegyelmi felelősséggel 

tartozik, felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat a teremben 

- közvetíti az Internetről kapott információkat a nevelőtestület felé 

 
Ifjúságvédelmi felelős 

 
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon kívül az alábbiak a 

szakmai feladatai és a hatásköre: 

- tanév elején az osztályfőnökök segítségével felméri a szociálisan, mentálisan hátrányos 

helyzetű, magatartási problémákkal, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek körét 

- a fent említett hiányosságokkal, hátrányokkal rendelkező gyermekekről az éves 

ifjúságvédelmi munkatervben leírtak szerint gondoskodik 

- a gyermekek jobb ellátása érdekében kapcsolatot tart fenn a családgondozókkal, a 

védőnővel az illetékes jegyzőségekkel 
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Takarító munkaköri leírása 

 

 
A munkakört betöltő személy neve: 

A munkakört betöltő személy közalkalmazotti osztálya: 

1. A munkakör megnevezése: takarítónő 

Az iskolavezetés a felettese, tőlük kaphat utasításokat. 

Munkaterülete: Az általános iskola megbeszélés szerinti helysége 

Heti munkaideje: 

2. Képzettségi előfeltételek: 

 
3. Feladata: 

Naponta: 

- A helységek felsöprése, illetve tisztítószeres felmosása. 

- Padok, asztalok, székek letörlése, lemosása. 

- Padok kitakarítása 

- Portörlés folyamatosan: szekrények, polcok, ablakpárkányok, radiátorok 

- Szeméttartók kiürítése, fertőtlenítése 

- WC-k takarítása, fertőtlenítése 

- A bejárati lépcsők, járdák, söprése, lábtörlők kiporolása 

- Az udvar felosztás szerinti részének takarítása, tisztántartása 

- A postai küldemények elvitele, vissza-hozatala, bevásárlás. 

- Virágok locsolása, portalanítása 

- Szőnyegek portalanítása, porszívózás 

Alkalmanként: 

- Iskolai rendezvények utáni takarítás, a tantermem, tornaterem eredeti rendjének 

visszaállítása. 

Időszakonként: 

- Iskolai szünetekben elvégzi a szükséges nagytakarítást: függönyök mosása, ablakok, 

ajtók, lemosható falak lemosása, padozat tisztítása, virágok ápolása stb. 

A nyári szünetekben köteles a részére kijelölt területet rendben tartani. 

 

Kötelessége még mindaz, amit felettese feladatként megjelöl. 

 

4. A jelen munkaköri leírás ……… lép életbe. 

 
 

……………………………………….. 

PH intézményvezető 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát átvettem, 

másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el. 

A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak 

megfelelően kezelem. 

 
Lippó, 20…... 
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6.5.2 Karbantartó munkaköri leírás mintája 

 

 

A munkakört betöltő személy neve: 

A munkakört betöltő személy közalkalmazotti osztálya: 

 

1. A munkakör megnevezése: fűtő-karbantartó 

Az iskolavezetés a felettese, tőlük kaphat utasításokat. 

Munkaterülete: 

Heti munkaideje: 

2. Képzettségi előfeltételek: 

3. A munkakör jellemzői: 

A fűtő-karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű 

segítése, a körébe tartozó feladatok gondos elvégzése. Munkaterületébe tartozó helységek 

megfelelő hőmérsékletének biztosítása. 

 

Munkaköri feladatai: 

- A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát nincs-e szükség valahol hiba elhárítására. 

- Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát nem 

igénylő hibákat. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének. 

- Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a szükséges javításokat elvégzi. 

- Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét elvégzi. 

- Az iskola bútorainak, berendezésének, játszóterének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a 

javításokat elvégzi. 

- Rendben tartja az iskola környékét.(kaszálás, fűnyírás, részének felsöprés, tisztántartás) 

- Téli időben az iskola előtti járdán a havat feltakarítja, biztosítja a csúszásmentes 

közlekedés feltételeit. 

- Fűtési időszakban gondoskodik a fentebb felsorolt helységek megfelelő hőmérsékletéről. 

- Gondoskodik a tornaterem nyitásáról, zárásáról rendezvények, sportesemények idején. 

 
A felsoroltakon kívül a munkaidőben elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, de a fűtéshez, 

karbantartáshoz tartozó feladatokat, amelyekkel az iskola vezetői megbízzák. 

 

4. A jelen munkaköri leírás ................ lép életbe. 
Lippó, 20……. 

 
……………………………………….. 

PH intézményvezető 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát átvettem, 

másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el. 

A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak megfelelően 

kezelem. 

 
Lippó, 20…... 
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6.5.3 Iskolatitkár munkaköri leírása 

 

 

A munkakört betöltő személy neve: 

A munkakört betöltő személy közalkalmazotti osztálya: 

 

1. A 

munkakör 

megnevezése 

: Heti 

munkaideje: 

2. Képzettségi előfeltételek: 

 
I. Jogállása 

Feladatát az intézményvezető közvetlen irányítása mellett és utasításai szerint, 
valamint az iskolai, és felsőbb irányító szervek írásbeli rendelkezései alapján végzi. 

 
II. Feladatköre részletesen 

Az iskolatitkár munkaidejében ellátja az iskola adminisztratív ügyvitelével 

kapcsolatos feladatokat, az alábbiak szerint: 

- -technikai dolgozók munkájának koordinálása, feügyelete, 
- érkező, kimenő ügyiratok iktatása, továbbítása az illetékeseknek, határidők 

betartása, 

- iratok gyűjtése, irattározása évenként rögzítve, 

- kimenő ügyiratok postakönyvbe, kézbesítőkönyvbe történő bevezetése, postázása, 
- az iskola ügyvitelével kapcsolatos gépelési munkák elkészítése, 

(nevelőknek csak a közvetlen felettese engedélyével gépelhet), 

- iskolai ellátmány: irodaszer, nyomtatványok beszerzése, kiadása, elszámolása, 

- az iskola kör – és fejbélyegzőjének biztonságos kezelése, 

- iskolai jegyzőkönyvek elkészítése, formázása, irattári megőrzése, 

- diákigazolványok, pedagógus igazolványok ügyintézése, nyilvántartása, 

- bizonyítványok, törzslapok szigorú nyilvántartása, 

- a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 

- a tanulói nyilvántartás pontos dokumentálása (beiratkozás, távozás, stb.) a Beírási 

naplóban, 

- a KIR-ben történő adatváltozások felvezetése, rögzítése, 

- iskolai statisztikák készítése, 

- szükség esetén fénymásol és gépel. 

III. Felelőssége 

Kiterjed a hatáskörébe utalt tevékenységekre. Felelős a vonatkozó jogszabályok, 
előírások belső utasítások és szabályzatok betartásáért, valamint közvetlen felettese 

utasításainak a végrehajtásáért. 

Tevékenységéről közvetlen felettesének minden esetben köteles beszámolni, a 

feladatkörébe tartozó hiányosságokat jelenteni. Feladatainak végrehajtását, tervezett 

intézkedéseit azok megkezdése előtt közvetlen felettesével egyeztetnie kell. 

Felelős mindazokért az anyagokért, melyet munkakörével összefüggően reá bíznak, 

illetőleg kizárólagosan használ vagy kezel. 

 
Felelősségre vonható: 

- munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 
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elvégzéséért, 
- a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak vagy a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

- a rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, rongálásáért. 

 
Rendelkeznie kell: 

- az iratkezelés általános szabályainak ismereteivel, 
- a bizonylatok (azok fogalmainak, fajtáinak) ismeretével, 

- az ügyvitel-technikai eszközök, az intézményen belüli és közötti hírtovábbítás és 

postázás eszközeinek ismeretével, 

- az iktatás, az irattározási alapfogalmak, munkaeszközök, az irattári 

őrzési technikák, munkafolyamatok ismeretével, 

- egyszerű ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, nyilatkozat) 

kitöltésének ismeretével, 

- munkavállalással kapcsolatos levelek (kérvény, munkaviszonnyal kapcsolatos 

engedélyek, szerződések, jegyzőkönyvek) szokásos formai és tartalmi eleminek 

ismeretével. 

 
Szükséges képességek: 

- munkája során használja a számítástechnika adta lehetőségeket, 
- a számítógép operációs rendszerének gyakorlott használata (fájlok, mappák 

mentése, megnyitása, keresése, 

- szövegszerkesztő készségszintű használata: gépírás, szöveg formázása, helyesírás, 

- táblázatkezelő programok használata: táblázatok készítése, formázása, 
levelező programok készségszintű használata: levél küldése, fogadása, 

melléklet csatolása, letöltése, levelek rendszerezése. 

- jó kommunikációs képesség, 

- protokoll ismerete, megfelelő alkalmazása, 

- rendszerező képesség. 

 
Záradék 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 

szükségszerűségből rá kell bízni. Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés 

elválaszthatatlan melléklete. 

Lippó, 20……. 

………………………… 

PH intézményvezető 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 

példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – 

aláírásommal láttam el. 

Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai 

programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak 

megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt 

értékekért felelősséggel tartozom. 

A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 

előírásoknak megfelelően kezelem. 
 

Lippó, 20……….. 

……………………………………….. munkavállaló 
 

 

 

Lippó, 2019.08.30



 

4.számú melléklet:  

A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola 

panaszkezelési szabályzata: 
 

 

Panaszkezelési rend a Lippói 

Gárdonyi Géza Általános 

Iskolában: 

 
A panaszkezelési rend az iskolában 

 Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit 

panasztételi jog illeti meg. 

 Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola köteles, 

illetve jogosult intézkedésre. 

 A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket az intézmény vezetője 

köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni. 

 

 A „Panaszkezelési szabályzat”-ról az iskolába lépéskor a házirenddel együtt minden 
tanulót, szüleiket, és minden új dolgozót tájékoztatni kell. 

1. Formális panaszkezelési eljárás 

A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik: 

személyesen 

telefonon (69/377-104, 30 829-7409) 

 
írásban (7781. Lippó Ifjúság utca 1.) 

 
elektronikusan az gardonyi.lippo@gmail.com email címen 

 

A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – az osztályfőnök vagy az 

intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

2. Panaszkezelés tanuló esetében 

 
Cél, hogy a tanulót érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb 

szinten lehessen feloldani vagy megoldani. 

 

1. szint: 

 
A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. Az osztályfőnök hiányzása esetén a 

helyettes osztályfőnökhöz fordul. 
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Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az 

nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor 

a probléma megnyugtatóan lezárul. 

 

2. szint: 

Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a 

panaszt azonnal az intézményvezető felé. Intézményvezető hiányzása esetén ha a panasz 

az alsó évfolyamon van, akkor az alsós munkaközösségvezető felé. Ha a felső évfolyam 

érintett, akkor a felsős munkaközösségvezetőnél. 

Az intézményvezető 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. 

Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik 

és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. 

Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után 

az érintettek közösen értékelik a beválást. 

 

3. szint: 

Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó 

felé. 

Az intézményvezető a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja a 

panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. 

 

 
 

A folyamat gazdája az intézményvezető, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát, összegezi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a szükséges korrekciót 

és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 

3. Panaszkezelés az alkalmazottak (pedagógus és nem pedagógus) részére 

 

A panaszkezelési eljárás célja, hogy az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen 

felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen 

feloldani, megoldani. 

 
1. szint: 

o Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban 

eljuttatja az intézményvezetőhöz. 

o Az intézményvezető megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát. 

Ha a panasz nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 
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o Ha a panasz jogosnak minősül, akkor az intézményvezető 5 munkanapon 

belül egyeztet a panaszossal. 

o Ezt követően az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadják az 

abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult, 

amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam 

után közösen értékeli a panaszos és az intézményvezető a beválást. 

 
2. szint: 

o Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg az intézményvezető 
a fenntartó felé jelez. 

o 15 munkanapon belül az iskola intézményvezetője a fenntartó képviselőjének 

bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma 

kezelésére — írásban. 

o Ezután, a fenntartó képviselője, az intézményvezető egyeztetnek a 

panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő 

szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik a beválást. Ha ekkor a 

probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik az érintettek. 

3. szint: 

o Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, 

akkor most már csak oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók 

határozzák meg. 

 
A folyamat gazdája az intézményvezető, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát. Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az adott lépésnél, és elkészíti a 

beszámolóját az éves értékeléshez. 

4. Panaszkezelés szülő, gondviselő, nevelőszülő esetében 

1. szint: 

o A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. 

o Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, 

amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

o Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez 

eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

2. szint: 

o Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, 

közvetíti a panaszt azonnal az intézményvezető felé. 

o Az intézményvezető 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. 

o Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek írásban rögzítik és 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. 

o Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap 

időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást. 

3. szint: 
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o Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt 

a fenntartó felé. 

o Az intézményvezető a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül 

megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

o A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. 

o Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap 

időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást. 

o 

4. szint: 

 
o Ha a probléma ezek után sem oldódott meg a panaszos bejelenti panaszát az 

oktatási jogok biztosa felé. 

 
A folyamat gazdája az intézményvezető, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a 

beszámolóját az éves értékeléshez. 

 

 
5. Dokumentációs előírások 

A panaszokról az osztályfőnök vagy az intézményvezető „Panaszkezelési nyilvántartás”-t 

köteles vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: 

1. A panasz tételének időpontja 

2. A panasztevő neve 

3. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum) 

4. A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása 

5. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye 

6. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye 

7. Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve 

8. A panasztevő tájékoztatásának időpontja 

9. Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma 

10. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban 

foglaltakat elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy 

nem fogadja el. 

11. Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv 

utóirataként feljegyzés a további teendőkről. 
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7. Záró rendelkezések 

 
 A szabályzat időbeli és személyi hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára, a szülők közösségére. 

Jelen szabályzat és annak melléklete 2019. 08.30. lép hatályba. 

 
 A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása 

 

A szabályzat tartalmát az intézményvezető köteles ismertetni a beosztott munkatársakkal. A 

szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja számára 

a tanári szobában, a honlapon. 

 
A Panaszkezelési Szabályzatot a Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola 

tantestülete elfogadta. 

 

A szabályzatot a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleményezte és 

elfogadta. 

 

Lippó, 2019. 08.30. 

 
 

………………………………………… ……………………………………………. 

Szülői Szervezet képviselője Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

 

 

Lippó, 2019. 08.30. 
 

Kállai Csilla 

intézményvezető 
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melléklet: 

 

 

 

Panaszkezelés nyilvántartó lap: 
 
 

 

panasztevő neve: 

panasztétel időpontja 

panasz leírása: 

 

 
Panasz fogadó 

neve: Kivizsgálás módja: 

beosztása: Kivizsgálás eredménye: 

Szükséges intézkedés: 

Végrehajtásért felelős neve: Panasztevő tájékoztatásának időpontja: 
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