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A SÁRSZENTMIHÁLYI ZICHY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

BEVEZETÉS 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a 20/2012. EMMI 
rendelet felhatalmazása alapján a Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza 
meg. 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma  
 

Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogkövető magatartások minél hatékonyabban 
érvényesüljenek intézményünkben.  
Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 
rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, 
amelyeket jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 
 
Az SZMSZ a kialakított célrendszerek, tevékenységi csoportok és folyamatok összehangolt 
működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza, mely 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. 

 
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

 
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi 
közalkalmazottjára és egyéb foglalkoztatói, valamint tanulói jogviszonyban álló alkalmazottjára, 
tagjára nézve kötelező érvényű. Hatálya kiterjed mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, 
használják helyiségeit, létesítményeit. 
Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az 
intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el 
és határozatlan időre szól. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet és a 
DÖK véleményezési jogot gyakorol. 

 
3. Alapelvek 

 

 A köznevelési feladatok végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a 
méltányosság, a szolidaritás és gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe.  
Így különösen, hogy 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon 
biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan 
terhet, 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon 
képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos 
korszerűsítéséhez, 
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 ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, 
tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára 
legkedvezőbben választva döntsenek.  

Az intézménybe, a feladatok végrehajtásában a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos döntések, 
intézkedések meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményét kötelező megtartani.  
Az egyenlő bánásmód követelménye alapján minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele 
összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük 
azonos színvonalú ellátásban. 

Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely 
azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával.  

Az intézményben a tanulók nevelését és oktatását, a lelkiismereti szabadság és a különböző 
világnézetűek közötti türelmesség elve alapján kell szervezni. 
Az intézményben tiszteletben kell tartani a gyermek, tanuló, szülő, alkalmazott lelkiismereti és 
vallásszabadságát. A tanuló, a szülő és az alkalmazott nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, 
politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására. 
A tanulót, a szülőt és az alkalmazottat nem érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai 
meggyőződése miatt.  
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I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
 
1. A köznevelési intézmény hivatalos neve:  
 

Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola 
 

 
2. Feladatellátási helye: 8143 Sárszentmihály, Fő út 50. 

3. Az alapító és a fenntartó neve és székhelye:  

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
 
Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Fenntartó székhelye: 1051 Budapest Nádor u.32. 
 

Az intézmény működtetője: 

Sárszentmihály Községi Önkormányzat 
Sárszentmihály 8143 
Fő út 50. 
 

4. A szakmai alapdokumentum kelte és száma:  

VII.9.19.      20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján 
 
5. A szakmai alapdokumentumban foglaltak részletezése 
 
 

4.1 Az intézmény jogállása 
 

Köznevelési intézmény 
 
4.2 Az intézmény által ellátott közfeladat: 
 

   Alaptevékenysége szerint köznevelési feladatokat lát el. 
 
4.3 Az intézmény besorolása: 
 
4.3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): 
 

  Általános iskola 
 
4.3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (gazdálkodási jogkör): 
 
Állami fenntartású intézmény 
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4.4. Alaptevékenységek szakfeladat-rend szerinti besorolása  
 

  

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

 Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak segítése 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

931204 Diáksport 

 Képesség kibontakoztató felkészítés 

 
 

4.5. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeletei 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei 
 

 
 

 
6. Az intézmény alaptevékenységének forrása  
 

Az intézmény alaptevékenységének forrása fenntartó által évente rendeletben meghatározott 
költségvetés. 
 
 

 
7. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 
 

Az intézmény alábbi dokumentumai nyilvánosak, megtekinthetők az iskolai könyvtárban illetve az 
intézmény honlapján. 

 

 Pedagógiai Program 

 Házirend 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

A dokumentumok megtekinthetők: 
 

 az intézmény könyvtárában, 

 a tanári szobában, 

 az intézmény honlapján. 
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A tanulók, és a szülők ezek értelmezéséhez az osztályfőnököktől és az iskolavezetéstől kérhetnek 
segítséget előzetesen egyeztetett időpontban. 

 
 
 
 
8. Intézményi azonosítók: 

 
  OM azonosító: 030126 
 
  KIK 072045 
 
 Adószám: 15799658-2-41 
 
 Számlaszám:10029008-00331793-00000000 
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II. RÉSZ: BELSŐ KAPCSOLATOK, AZ ISKOLA VEZETÉSE, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA 
 
 

 
 

1. Az intézmény irányítási struktúrája 
 
 
 
 
 
I. szint 
 
 
 
 
II. szint 
 
 
 
 
 
III. szint  
 
 
 
 
IV. szint 
 
 
 
 
 
V. szint 
  

Igazgató 
Diákönkormányzat Szülői szervezet 

Alsó tagozatos 

munkaközösség-

vezető 

Takarítók 

Iskolatitkár 

Felső tagozatos 
munkaközösség-

vezető 

Igazgatóhelyettes 

Általános iskolai 
tanítók, 

napközis 

nevelők 

Egyéb  foglalkozást 

tartó pedagógusok 

Általános iskolai 
tanárok, 

osztályfőnökök 
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1.2 Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 
 

Intézményünk egységes elvek alapján működő – valamennyi intézményegységre kiterjedő – 
minőségfejlesztő munkáját közös minőségfejlesztő csoport irányítja. A tagokat az intézmény 
vezetője bízza meg, vezetőjét a tagok választják meg. Szakmai irányítását az igazgatóhelyettes látja 
el. 
 
1.3 Intézményszintű munkaközösségek 

 
Intézményünkben a következő munkaközösségek működnek: 

 alsó tagozatos munkaközösség 

 felső tagozatos munkaközösség 
 
A munkaközösség vezetőt a tagok javaslata alapján az igazgató bízza meg.  

 

 Döntési jogköre kiterjed: 

 működési rendjének és munkaprogramjának meghatározására, 

 a nevelőtestület által átruházott kérdésekre, 

 az iskolai tanulmányi versenyek programjára. 
 

 Véleményezési jogköre kiterjed: 

 az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességének mérésére, javaslatot 
tesz a továbbfejlesztésére, 

 a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadására, 

 az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, 
segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztására, 

 a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározására. 

1.4 Intézményi szintű rendezvények 
 

Az adott tanév rendezvényeit az éves munkaterv ütemezi. 
Szervezésüket az erre a célra létrehozott munkacsoportok, felelősök valamint az intézményvezetés 
végzi. 

 
2. Képviseleti jog 
 

2.1  Az intézmény képviselete 
 

Az intézményt az igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény 
dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: 

 Az igazgatóhelyettesre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha az adott szakmai terület 
irányítása hatáskörébe tartozik. 

 Bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján. 
 

A képviselet főbb elvei, szabályai: 

 Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, 
amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ 
fejezetei tartalmazzák. 

 Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az igazgató jogosult nyilatkozni. 
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 Az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak. 

 Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról. 

 A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős. 

 A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes 
megismerése nélkül. 

 A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének megőrzése. 
 

2.2 A kiadományozási jogkör gyakorlása 
 

Az intézmény nevében aláírásra a KLIK elnöke eljárásrendjének meghatározása alapján, a 
tankerületi igazgató, illetve az igazgató jogosult. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos 
pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalást az igazgató, ellenjegyzését a 
fenntartó tankerület pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat ellátó gazdasági vezetője 
végzi. 

 
2.3 Jognyilatkozatok 

 
Az intézményt az igazgató képviseli. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára 
nézve –az SZMSZ rendelkezés szerint– az intézmény adott dolgozójára átruházhatja. 
Az intézmény nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában történő megtétele a 
cégjegyzés (cégszerű aláírás). 
A cégszerű aláírása (cégjegyzés) formája: az intézmény képviseletére jogosult személy az intézmény 
cégnevéhez (körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja. 

 
 
3. A vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a szervezeti 

egységek közötti kapcsolattartás rendje 
 

Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az igazgató és az igazgatóhelyettes látják el. 
 
3.1 Az intézmény vezetője 

 
Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a 
fenntartó, a működtető, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 
Megbízatása az intézmény szakmai alapdokumentumában (alapító okiratában) megfogalmazott 
módon és időtartamra történik. 
 
Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 
vonatkozó rendelkezések határozzák meg.  
 
Az igazgató felelős az intézménynek a szakmai alapdokumentumában (alapító okiratban) foglaltak 
szerinti törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Tervezi, szervezi, irányítja és 
ellenőrzi az intézmény nevelő-oktató munkáját, a személyzeti munkát, a gazdasági ügyek vitelét, az 
adminisztrációt. Felel a pedagógiai munka fejlesztéséért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és 
működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok szervezéséért, a gyermekbalesetek 
megelőzéséért, a rendszeres egészségügyi vizsgálatok megszervezéséért. 
Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. 

 
Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: 

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  
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 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat, (a kinevezési jogkör gyakorlója a tankerületi igazgató) 

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

 képviseli az intézményt. 
A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel: 

 a pedagógiai munkáért, 

 a nevelőtestület vezetéséért, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért,  

 végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői 
szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 
 

3.1. 1 Hatáskörök átruházása  
 
Az igazgató – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – a következő hatásköröket ruházza 
át az igazgatóhelyettesre:  

 

 a munkavédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését, 

 az igazgató akadályoztatása esetén az intézmény képviseletét. 
 
 
3.2 Az igazgatóhelyettes 

 
A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét az igazgató 
irányítása mellett látja el. Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót (munkáltatói 
jogkör és a kötelezettségvállalás kivételével). 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 

 Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését. 

 Átruházott hatáskörben, munkavédelmi ügyekben képviseli az iskolát. 

 Szervezi és összehangolja az egyéb foglalkozásokat 

 Felelős a napközi és tanulószoba zavartalan működéséért. 

 Közvetlenül irányítja az iskolai sportköröket. 

 A hatáskörébe tartozó dolgozók munkáját ellenőrzi, értékeli. 
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3.3 Az iskolavezetőség 
 

Az igazgató döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. A szakmai vezetőség tagjai: 
 

 az igazgató, 

 az igazgatóhelyettes, 

 alsó tagozatos munkaközösség-vezető 

 felső tagozatos munkaközösség-vezető 

 diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus  
 

Az igazgató által meghatározottak szerint tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. 
Az ülésre – a napirendi ponttól függően – tanácskozási joggal meghívható a közalkalmazotti 
képviselő és az iskolai érdekképviseleti szerv vezetője. 

 
4. Az intézményvezető vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés 

rendje 
 

Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben - a munkáltatói 
jogkör és a kötelezettségvállalás kivételével – teljes felelősséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti.  
 
Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben 
ad felhatalmazást. Tartós távollétnek minősül a legalább egy hónapos folyamatos távollét.  
 
Mindkét vezető távollétében az általuk esetenként megbízott pedagógus látja el a helyettesítést. 

 
5. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 
 

5.1 Az iskolai közösség 
 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 
Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és 
módon érvényesíthetik. 

 
5.2 Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 
Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint 
munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 
Az iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli 
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok rögzítik. 

 
 6. A nevelők közösségei 

 
6.1 A nevelőtestület 

 
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. 
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 
meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre. 
 
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, a szülői 
szervezetre vagy a diákönkormányzatra. 
 
A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik.  
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A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben.  
 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. 
 
6.1.1 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására 

 
A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntési jogkörét a fegyelmi bizottságra 
ruházhatja át. A fegyelmi bizottság a félévi és év végi nevelőtestületi értekezleten köteles 
beszámolni munkájáról. 
A nevelőtestület a tantárgyfelosztás elfogadása előtt meglévő véleményezési jogkörét az 
osztályfőnöki munkaközösségre ruházza át. A munkaközösség vezetője a soron következő 
nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a nevelőtestület tagjait kialakított véleményéről 
tantárgyfelosztással kapcsolatosan. 

 
6.1.2 A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása  

 
A kapcsolattartás az igazgató segítségével, a megbízott pedagógusvezetők és a választott képviselők 
útján valósul meg. 

 
A kapcsolattartás fórumai: 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések. 
A fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 

 
Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli 
tájékoztatókon, elektronikus úton keresztül értesíti a nevelőket. 
 

 
6.2 Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a 

pedagógusok munkájának segítésében 
 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 
1. alsó tagozaton működő munkaközösség 
2. felső tagozaton működő munkaközösség 

 
A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott 
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint 
tevékenykedik. 
 
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét 
a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. A munkaközösség-vezető 
munkáját munkaköri leírás alapján végzi. 
 
A szakmai munkaközösség feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen: 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 
ellenőrzése, mérése, értékelése, 
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 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

 javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére, 

 segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 
munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 

 
7. A vezető és a szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formája, rendje 

 
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 
szervezet működik. 
Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 
 
Az osztályok szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: 

 elnök, 

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

 elnök, 

 elnökhelyettes. 
 

Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.  
 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az igazgató: 
o a szülői szervezet (közösség) vezetőségi ülésén, 
o az iskolai szülői értekezleten, 
o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, 
o az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

 az osztályfőnökök: 
o az osztályszülői értekezleteken, 
o fogadóórákon tájékoztatják. 

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

 családlátogatások, 

 szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadóórái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 az írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, illetve ellenőrző könyvben. 
 
A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. 
A szülők és a tanulók a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott  
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képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek 
osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői szervezethez 
fordulhatnak. 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével vagy az 
iskolai szülői szervezettel. 
 
Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van, a véleményt az 
igazgató kéri ki.  
A szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi 
pontjának megtárgyalásához meg kell hívni.  
Az iskola szülői szervezetének az iskola igazgatója évente legalább egy alkalommal tájékoztatást ad 
az intézmény munkájáról.  
Az osztályok szülői szervezetével az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. 

 
 

7.1 A szülői szervezet véleményezési és döntési joga 
 

A szülői szervezet véleményezési joga: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat, 

 Házirend, 

 Pedagógiai Program elfogadása előtt, 
 

Az iskolai szülői szervezet, közösség 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. 

 
 

A szülői szervezet döntési joga kiterjed: 

 a szülői szervezet létrehozása, 

 saját szervezeti és működési szabályzat megalkotása, 

 munkatervének elkészítése és elfogadása, 

 tisztségviselőinek megválasztása, ideértve a szülői szervezet képviselőjének 
megválasztását is. 

 
.  

8. A tanulók közösségei 
 

8. 1 Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó vagy közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 
Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Az 
osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. 
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8.2 Az iskolai diákönkormányzat 
 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét segíti az intézmény pedagógus szakképzettségű 
közalkalmazottja. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiséget, 
berendezést, a berendezések használatát) az iskola biztosítja. 
 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 
Az iskolai, diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

 Szervezeti és Működési Szabályzat, 

 Házirend elfogadása előtt, 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 
 
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 
meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt 
nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

 
8.2.1 A vezetők és a diákönkormányzat közti kapcsolattartás rendje  

 
Az iskolai diákönkormányzat vezetője közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. 
 
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az igazgató: 
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén, 
o a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal, 
o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök: 
o az osztályfőnöki órákon tájékoztatják. 
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III. RÉSZ: AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI  
 
 
1. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja,  
 

Az iskolát külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettes a vezetői 
feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső szervekkel. 

1.1 Az intézmény működésével összefüggő kapcsolatok 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolavezetésnek állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete 

 Működtető Sárszentmihály Községi Önkormányzat 

 Megyei és Járási Kormányhivatal 

 Tankerületi Szakértői Bizottság, valamint egyéb szakértői bizottságok 

 A bejáró gyermekek lakhelye szerinti önkormányzatok 

 Intézményi Tanács 

 Magyar Katolikus Egyház 

 Magyarországi Református Egyház 

 Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Fejér Megyei Kirendeltsége 

 Magyar Államkincstár 

 Foglalkozás-egészségügyi szolgálat (külön szerződés alapján) 

 Illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 

 Az iskola körzetéhez tartozó óvoda 

 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 

 Községi könyvtár 

 A régió hasonló típusú intézményei 

 Az iskolaorvos és a védőnő 

 Az iskolát támogató alapítvány kuratóriuma 
 
A kapcsolattartásért az igazgató felel, módja postai-, elektronikus úton, személyesen, előzetesen 
egyeztetett értekezleteken, megbeszéléseken.  A külső kapcsolatrendszer bővítése folyamatos. 

2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, az átruházott feladatokról való 
beszámolás rendje 

 
A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. A 
fegyelmi bizottság állandó tagjai: a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnöki 
munkaközösség vezetője; változó tagjai: a tanuló osztályfőnöke és az a kettő pedagógus, aki a 
tanulót a heti legmagasabb óraszámban tanítja. A fegyelmi bizottság állandó tagjai a tanulói 
fegyelmi ügyekről a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten kötelesek tájékoztatást adni. 

 
A nevelőtestület az osztályban tanító tanárok közösségére ruházza át az osztályozó vizsgára való 
bocsátás döntési jogát azokban az esetekben, amikor a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása 
együttesen meghaladja a jogszabályban előírt mértéket. 

 
A nevelőtestület a Nkt.-ben meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségekre ruházza a 
tantárgyfelosztás előtti véleményezési jogkörét. 
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IV. RÉSZ: MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
 
1. A működés rendje, ezen belül a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-

oktatási intézményben való benntartózkodás rendje 
 
1.1  Nyitva tartás 

Az intézmény hétfőtől péntekig, reggel 6 órától délután 18 óráig tart nyitva. 
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. 
Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az 
igazgató ad engedélyt. 
Az iskola tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.  
A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. 

 
1.2  Ügyelet 

A reggeli ügyelet 6 órakor kezdődik és 7. 50 –ig tart. 

A folyosókon 7. 50-től a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben, továbbá az ebédeltetés 
alatt tanári ügyelet működik az iskolai igazgatóhelyettes által készített beosztás szerint. 

Tanítási idő alatt az iskolát a házirend szabályai szerint hagyhatják csak el a gyermekek. 
 

1.3  Tanítási idő 

A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét a házirend határozza meg. 
Rendkívüli esetben igazgatói engedéllyel rövidített órák rendelhetők el, melyek időtartama 35 perc. 

1.4  A vezetők benntartózkodása 

Az iskola nyitvatartási idején belül hétfőtől csütörtökig reggel 7. 30 és délután 16 óra között az 
igazgató és helyettese közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 
Pénteken 7.30 és 13.30 óra a vezetők intézményben való benntartózkodásának időtartama. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és 
köteles az intézmény működési körében szükségessé váló és halaszthatatlan intézkedések 
megtételére. A 16 órakor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó nevelő tartozik 
felelősséggel az intézmény rendjéért. 

2. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 
intézménnyel 

2.1 Külső igénybevevők belépése, benntartózkodása 

Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele a külső használók számára nyitottságot feltételez pl.: 

 hospitálás, 

 gyakorló tanítás, 

 nyílt tanítási nap, 

 nyílt diákprogramok (vetélkedők, bemutatók) 

 tanácsadás, stb. 

 tornaterem bérbeadása 
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Az intézményben való benntartózkodás azonban nem zavarhatja a nevelő-oktatómunka nyugodt 
feltételeit és körülményeit. 
 
Az intézmény zavartalan működése, a nevelő-oktató munka nyugodt feltétele érdekében tanítási 
óra, foglalkozás alatt a tantermekbe, foglalkozási termekbe idegenek nem léphetnek be csak 
intézményvezetői engedéllyel. 
 
 
 
2.1.1  Szülők benntartózkodása 
 
Szülők a tanítási órákat, foglalkozásokat a nyílt tanítási napokon látogathatják, melynek időpontját 
az iskola éves munkaterve tartalmazza. 

2.1.2  Szakmai és hatósági ellenőrzés 

Az intézményben szakmai és hatósági ellenőrzést végző személyek az igazgató előzetes értesítése 
után, annak tudtával végezhetik tevékenységüket. 
 
2.1.3  Egyéb benntartózkodás 
 
Az intézményben ügynöki tevékenység nem folytatható. 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. 
 
Hivatalos ügyek intézése az igazgatói irodában történik 8.00 és 16.00 óra között, személyes 
találkozás igénye esetén előzetes időpont egyeztetés után.  

 
3. A helyiségek használati rendje 

Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell 
használni. 

 
            3.1 Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős  

 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással kapcsolatos takarékoskodásért, 

 a tűz – és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 
 

3.2 A tanulók az iskola helységeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 
 

3.1 Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében felügyelet 
mellett tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való 
részvételt a szülő a tanuló tájékoztató füzetébe történő bejegyzés útján kéri, amit az 
osztályfőnök hagy jóvá.  

 
3.2 Az iskola berendezéseit, felszereléseit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi 

elismervény ellenében lehet. 
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3.3 Az üresen hagyott termeket vagyonvédelmi okok miatt zárni kell. 
 

3.4 Az intézmény helységei bérbe adhatók külső igénybevevők számára, ha a rendezvény az iskola 
működési rendjét nem zavarja. Az igénybevevőket vagyonvédelmi és kártérítési felelősség 
terheli. Kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát. 

 
 

4. Ünnepélyek és megemlékezések rendje. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
 

Az iskolai hagyományok ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének 
megőrzése és öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 
ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre 
vonatkozó időpontokat a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Az iskolai 
ünnepélyeken a nevelőtestület minden tagjának és a tanulóknak a megjelenése kötelező. Az 
ünnepélyek és megemlékezések rendjét, felelőseit az intézmény éves munkatervében határozzuk 
meg. 
 
4.1 Az intézmény hagyományos kulturális rendezvényei 

 
     4.1.1 Iskolai ünnepségek, megemlékezések: 

 Tanévnyitó ünnepély  

 Megemlékezés az aradi vértanúkról (osztályfőnöki órák keretében) 

 Október 23. nemzeti ünnep 

 Március 15. nemzeti ünnep 

 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

 Ballagás 

 Tanévzáró ünnepély 

 Évfordulókhoz kapcsolódó emlékünnepségek 

 
     4.1.2 Iskolai hagyományok 

 

 Benedek Elek népmese napja 

 Adventi vásár 

 Karácsonyi ünnepség 

 Egészségvédelmi nap 

 Zichy-nap 

 Madarak és fák napja 

 Anyák napi ünnepség (1-6. osztály) 

 Gyermeknap  

 Napközis tábor 
 

    4.1.3 Iskolai szintű versenyek és szórakoztató rendezvények 
 

 Mesemondó verseny 

 Anyanyelvi vetélkedő 

 Matematika verseny 

 Aszfaltrajz-verseny 
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Osztályok közti tisztasági verseny 

 Mikulás ünnepség- és bál 

 Farsangi bál 

 Házi sportversenyek 
 

4.2 A hagyományápolás külsőségei 
 

Az iskola tanulóinak ünnepi viseletét a házirend szabályozza. 
5. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, rendje, időkerete 

 
Az egyéb foglalkozások a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, 
amely a tanulók fejlődését szolgálja. A tanítási órák és az egyéb foglalkozások között a tanulók 
részére szünetet kell tartani. 
 
 

Szervezeti formák 
 

- Napközi otthon 
- Tanulószoba 
- Szakkör 
- Énekkar 
- Tömegsport 
- Egyéni fejlesztés 
- Tanulmányi verseny, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny 

 
5.1 Napközi otthon 

 
Napközi otthon – a szülők kérésétől függően – 1-4. évfolyamon működik. A csoportok kialakítása 
az életkor és a napközibe jelentkezők számától függ. A napközi otthon a szorgalmi időszak alatt 
működik. 
Tanítás nélküli munkanapon a napközi csak akkor működik, ha legalább 10 gyermek számára kérik 
a szülők. 
A napközis ellátás az egész napos iskola keretében az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik 
és 17. 00 óráig tart. A szakköröket, foglalkozásokat 16.00 óráig kell megszervezni, felügyeletet 
17.00 óráig biztosítunk. 

5.2 Tanulószoba 
 

Tanulószoba szervezése az 5-8. évfolyamon történik. A tanulószoba a szorgalmi időszak alatt 
működik tanítási napokon 13 órától 17 óráig az erre a célra kijelölt tanteremben. 
A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási 
módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában. A szakköröket, foglalkozásokat 16.00 
óráig kell megszervezni, felügyeletet 17.00 óráig biztosítunk. 

 
5.3 Szakkör 

 
Az iskolában a szülői és tanulói igényeknek megfelelően szerveződnek a szakköri foglalkozások, 
órarendben rögzített időpontban, 45 perces időbeosztással. Az év elején megkezdett szakkör év 
végéig kötelezően folytatandó. 
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5.4 Énekkar 
 

Az énekkar órarendben rögzített időpontban, heti egyszer 45 perces időbeosztással működik. A 
tanulók önként jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről az énekkart vezető tanár dönt. 
 
5.5 Tömegsport 

 
A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységéről a testnevelést tanító nevelő gondoskodik. A tanulók 
részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban 
vegyenek részt. 

 
5.6 Egyéni képességek differenciált fejlesztése 

 
Külön gondot kell fordítani arra, hogy az integráltan oktatott tanulók szakvéleményében 
megfogalmazott sajátos fejlesztést a gyermekek megkapják az iskolában. Az egyéni fejlesztést 
egyénileg vagy kis csoportokban az igényeknek megfelelően kell megszervezni, logopédus, 
gyógypedagógus, vagy korrepetáláson szaktanár és tanító bevonásával.  

 
A szakkör, énekkar, tömegsport, képességfejlesztés vezetőjét az igazgató bízza meg. 

 
A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a működésért. Éves munkatervet 
dolgoznak ki, melyet az igazgató hagy jóvá. 

 
5.7 Vetélkedők, versenyek 

A tanulmányi, kulturális sportvetélkedő része a tanév helyi rendjének, az éves munkatervnek. 
A továbbjutott tanulókat az igazgató mentesíti a verseny idejére a tanítási órákon való részvétel 
alól. 

 
Az igazgató gondoskodik arról, hogy a versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók 
eredményes szereplését az iskolaközösség megismerje. 

 
 
6.   Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

A tanulók sporttevékenységét a testnevelő illetve alsó tagozaton az igazgató által megbízott tanító 
szervezi a szorgalmi időre. A tanulók részvétele önkéntes. Az iskolai sportkörnek minden tanuló 
tagja. Tagdíjat nem kell fizetni. 
Az iskolai sportkörök vezetőivel az igazgatóhelyettes tartja a napi kapcsolatot. A sportkörök 
vezetői a tanév végén számolnak be a sportköri tevékenység eredményéről. 
 
6.1 A mindennapos testnevelés és testedzés 

 
Az iskola a mindennapos testnevelést – az 1-2. és 5-6. évfolyamon – heti 5 tanórai foglalkozás, 
vagy heti 3 óra és a tömegsport és a napközis sportfoglalkozások támogatásával biztosítja. A heti öt 
testnevelés órából, legfeljebb heti két óra a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, iskolai sportkörben való sportolás igazolásával a tanuló számára 
kiváltható. 

 
Az intézmény a mindennapi testedzés biztosítására alsó- és felső tagozaton egyaránt tömegsport 
illetve futballedzés keretében biztosít lehetőséget tanulói számára. 
Az intézmény tanévenként, a tanulói igényeknek megfelelően, éves munkatervében határozza meg  
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a sportkörök konkrét formáit. 
 

 
7.   A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

Az iskola tanulói tanévenként meghatározott időpontban szervezett orvosi és fogászati 
szűrővizsgálaton vesznek részt. 
A szűrővizsgálatok idejére az iskola pedagógiai végzettségű felügyeletet biztosít. Az egészségügyi 
ellátás tartalma: kötelező szűrővizsgálatok, védőnői alapvizsgálatok, orvosi vizsgálat, kötelező 
védőoltások, személyi higiénés vizsgálatok, tetvességi vizsgálatok, prevenciós órák megtartása. 
Az orvos és a védőnő tájékoztatja az igazgatót a tapasztalatokról. Az egészséges környezet 
biztosítása érdekében tett javaslataikat az iskola lehetőségei függvényében megvalósítja. 
 

 
8.   Védő óvó előírások, a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárások 

 
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munka- és balesetvédelmi 
szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit. 
 
Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának, és 
testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 
 
A nevelők a tanórai és az egyéb foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek 
a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, 
valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 
8.1  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. 
8.2 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 
8.3 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. 
8.4 A balesetvédelmi oktatás tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az erről készített jegyzőkönyvet  
     az irattárban kell elhelyezni. 
8.5 Az iskola igazgatója, vagy ezzel megbízott helyettese az egészséges és biztonságos munkavégzés  
     tárgyi feltételeit rendszeresen ellenőrzi.  
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8.6 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 
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. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 
részt venni. 
 
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. 
 
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. 
 

9.  Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 

Bármilyen rendkívüli esemény valaki tudomására jut, azonnal értesíti az intézmény vezetőjét, aki 
dönt a szükséges intézkedés meghozataláról, valamint tájékoztatja az illetékes tankerület intézményi 
referensét. Amennyiben a rendkívüli esemény szükségessé teszi az iskola kiürítését, a tűzriadó 
tervben szabályozott útvonalon kell elhagyni az iskolát, a továbbiakban vezetői utasítás szerint kell 
eljárni. A tűzriadó tervben foglalt elvonulást minden tanévben egyszer gyakorolni kell, melyről 
jegyzőkönyv készül.  

 
Bombariadó esetén az intézmény vezetője haladéktalanul értesíti a rendőrséget és gondoskodik az 
épület kiürítéséről a Tűzriadó terv szerint. 

 

10.  A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás 
szabályai 

 
A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, illetve fegyelmi intézkedést von maga után. A 
fegyelmi eljárás során a tanuló ügyében méltányosan, humánusan, valamennyi tényező 
figyelembevételével, életkori sajátságainak megfelelően kell döntést hozni. 
 
A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-62 §-a szerint kell lefolytatni. 
 
A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. A 
fegyelmi bizottság állandó tagjai: a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnöki 
munkaközösség vezetője; változó tagjai: a tanuló osztályfőnöke és az a kettő pedagógus, aki a 
tanulót a heti legmagasabb óraszámban tanítja. A fegyelmi bizottság állandó tagjai a tanulói 
fegyelmi ügyekről a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten kötelesek tájékoztatást adni. 
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        10.1 Az egyeztető eljárás rendje 
 
A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző 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.  
 

        10.2. Az egyeztető eljárás célja 
A kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a 
kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Az eljárások célja a vitás felek hatékony segítése a közöttük felmerült problémák megoldásában, 
ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti 
együttműködés helyreállításában, megújításában. 
 

        10.3. Az egyeztető eljárás résztvevői 

 SZMK választmány képviselője 

 DÖK képviselő 

 DÖK segítő tanár 

 Sértett személy (tanuló esetén a szülő is) 

 Kötelességszegő tanuló és szülő 
Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt működő intézményben működő oktatásügyi 
közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az egyeztetés levezetésére. 
 

        10.4. Hivatkozások 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53-54.§ 

 
        10.5. Az eljárás menete 

 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló (kiskorú esetén 
szülő) figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy 
ehhez a sértett személy (kiskorú esetén szülő) hozzájárul. 

 A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon 
belül – írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

 Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatható, az igazgató kijelöli az egyeztető tárgyalás 
helyszínét, a nyilatkozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül az időpontját. 
Meghatározza az érintettek beleegyezésével a résztvevők személyét, és erről értesíti az 
érdekelteket. 

 Az egyeztetető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mindkét fél elfogad 

 Az egyeztető eljárást az igazgató vezeti le, az eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet minden 
résztvevő aláírásával hitelesít. 

 Ha az egyeztetési eljárásban megállapodás született a sérelem orvoslásában, közös 
kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást – a jegyzőkönyvben meghatározott időre – de legfeljebb 
3 hónapra fel kell függeszteni. 

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett személy (kiskorú esetén szülő) nem kérte a fegyelmi 
eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

 
A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a 
bejelentéstől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 
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Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás 
megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg 
lehet vitatni, illetve az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra hozható. 
 

11.  Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  
 

11.1 Az intézmény belső ellenőrzési feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és 
az 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 iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 
munkavégzéséről, 

 tárja fel és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi 
előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve előzze meg azt, 

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

 
11.2 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 a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását, 
o elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát, 
o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési 

tervet, felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 
o a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát; 

 

 Igazgatóhelyettes: 
o folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli 

munkáját, ennek során különösen: 
o a szakmai munkaközösség vezető tevékenységét, 
o a pedagógusok munkavégzését, munkafelügyeletét, 
o a pedagógusok adminisztrációs munkáját, 
o a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét, 

. 
 

 Munkaközösség-vezetők: 
o 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). 

A nevelő – oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli 
foglalkozásokra is. 

 
A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és működtetéséért az igazgató 
felelős. 
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Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 
 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Az igazgatóhelyettes 
ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő saját területén végzi. A 
munkaközösség-vezetők a munkaközösség tagjainak tevékenységét ellenőrzik. 
 

11.3 Az ellenőrzés módszerei 

- beszámoltatás szóban és írásban, 
- írásos dokumentumok vizsgálata, 
- tanulói munkák vizsgálata, 
- tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg meg kell beszélni. 
 

Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával tantestületi szinten 
összegezni és értékelni kell. 

 
 
12.  Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 
 

A 8/2013. (IX.3.) KLIK elnöki utasítás alapján. 
 
 
 

13.  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
 

A 8/2013.(IX.3.) KLIK elnöki utasítás alapján történik. Az elektronikusan előállított 
dokumentumoktól függően az aláírást az intézmény vezetője, a tankerületi igazgató, 
kötelezettségvállalás esetén a tankerület gazdasági vezetője is aláírja, pecsételi. A hitelesített 
dokumentumok az intézményi iktatóban, illetve a személyi anyagban elzárt helyen kerülnek 
elhelyezésre. 
 
 
 

14.  Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 
 
        14.1 Az iskolai könyvtár adatai  
 

         Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola Könyvtára 
         8143 Sárszentmihály, Fő út 50.  
         Telefon: 22/445-006  
 
         Bélyegző: 
 
         Nyitva tartás:  
  Hétfő: 10:00-10:55 
  Kedd: 9:45-11:45 
  Péntek: 8:00-12:30 
  Szerda, csütörtök: az óraközi szünetekben van lehetőség a könyvtár használatára 
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      14.2 A könyvtár fenntartása  
 
Az iskolai könyvtár az intézmény szerves része, amely a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok 
szerint működik. Az iskolai könyvtár fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A könyvtár 
működését az iskola igazgatója ellenőrzi. Biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az 
állományvédelem feltételeit.  
Kinevezi a könyvtárost, meghatározza munkaköri feladatait.  

A könyvtáros indokolt távolmaradása esetén gondoskodik a helyettesítésről.  

Költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtár fejlesztési igényeit.  

 Szakmai programokhoz könyvtári segítséget kér.  

 Figyelemmel kíséri a könyvrendeléseket.  

 Ellenőrzi a könyvtár használatát.  
 
 
14.3  Az iskolai könyvtár gazdálkodása  
 
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az intézmény költségvetésében biztosítja. 
A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés. A könyvtár 
fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtáros tanár rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és 
folyamatos beszerzés biztosítható legyen. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, 
nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a 
könyvtáros felelős. Ezért csak az ő beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből 
dokumentumot vásárolni.  
 
14.4  Az iskolai könyvtár feladata  
 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. A szolgáltatási 
alapelveknek megfelelően az iskolai könyvtár feladatai: 
  

 Biztosítja a NAT műveltségi területek követelményrendszeréhez szükséges könyveket, 
folyóiratokat és egyéb információs anyagot, ahhoz szükséges eszközi feltételeket.  

 Ennek érdekében az állományt tervszerűen alakítja, feltárja és a könyvtárhasználók rendelkezésére 
bocsátja.  

 Segíti a tanítás – tanulás folyamatát, könyvtári tájékozódást.  

 Az informatikába beépülő könyv és könyvtárhasználati órákon túl segíti a könyvtárhasználatra 
nevelést.  

 Segíti és gazdagítja a tanórán kívüli tevékenységet könyves környezettel.  

 Központi szerepet tölt be a könyvtár az intézmény pedagógiai munkájában.  

 Az iskola igényének megfelelően könyvtári programokat szervez (vetélkedő, háziversenyek, 
szakkör, irodalmi est, ismeretterjesztő programok stb.) illetve, azoknak helyet és könyvtári hátteret 
biztosít.  

 Előkészíti a szakkönyveket a szaktárgyi órák könyvtári megtartásához.  
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 Szakmai munkaközösségekkel együtt dolgozik a könyvtár jobb kihasználása érdekében.  

 Az iskolai könyvtár a közművelődési intézményekkel összehangolva végzi a munkáját. 

 

 14.5  Gyűjteményszervezés  

A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány az iskolai könyvtár egységes gyűjteményét 
alakítja ki, amely nevelői, tanulói igényeket egyaránt kielégít. Így a szervezésnél figyelembe vannak véve a 
nevelési és oktatási célkitűzések – pedagógiai program – pedagógiai folyamatok szellemisége, tantárgyi 
rendszerek, pedagógiai irányzatok, módszerek.  
A gyűjteménynek tartalmi és mennyiségi összetételében is meg kell felelni a korszerű oktatási 
követelményeknek.  
A gyarapítás és az apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét, használhatóságát. Az 
iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik.  
A vásárlás történhet megrendeléssel és előfizetéssel, a dokumentumismertető alapján készpénzzel vagy 
átutalással.  
A gyarapítás egész évben folyamatosan történik.  
 
A könyvbeszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros a felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai 
könyvtár számára könyvet vagy más könyvtári dokumentumot senki sem vásárolhat.  
A könyvtári dokumentumok beszerzése, a példányszámok megállapítása során a könyvtáros figyelembe 
veszi a munkaközösség vezetőinek véleményét – véleménykutatás, igényfelmérés. A gyűjteménybe 
ajándékként bekerült könyveket ellenőrizni kell, az oda nem illő művek elcserélhetők, jutalmazásra 
kioszthatók, vagy az ajándékozónak visszaküldhetők. Az állományalakítás során figyelembe kell venni az 
iskolai könyvtárak szakmai mutatóinak javaslatát is. A gyűjteményszervezés fontos folyamata a 
szerzeményezés, amely során az iskolai könyvtár gyarapítási segédleteit szerzi be. Az állományalakítás 
szerves része az állományból történő kivonás vagy apasztás. A folyamatot minden esetben egy 
állományelemzési tevékenység előzi meg, amelyet a gyarapítás gyakorlatában is fel kell használni. A 
gyűjteményszervezés az MSZ 3448-78-as számú szabvány figyelembevételével történik, az állomány 
alakítását a működési szabályzat mellékleteként elkészített gyűjtőköri szabályzat határozza meg.  
 
14.6  A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek  
 
A könyvtár az iskola épületében helyezkedik el 30 m2-es alapterülettel.  
Az iskolai könyvtár kiszolgáló része egy helyiségből áll: olvasótér 
Alapkötetszám:  
9000 db  
15 elektronikus dokumentum  
 
Az alapvető követelmények biztosítottak. Az állomány tagolása három fő könyvtári egységből áll, 
szabadpolcos elrendezésben.  
Ismeretközlő szakirodalom, raktározása a tizedes osztályozás szerint  

Kézikönyvek, raktározási rendje szintén a tizedes osztályozás  

Szépirodalom-cutter táblázat alapján szerzői betűrendben elhelyezve.  
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14.7  Tartós tankönyv - a könyvtári állomány része   
 

 Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal áll a használók rendelkezésére. A könyvtár teljes 
állományáról – dokumentumtípusonként elkülönítve raktári kartoték készül. A könyvtár 
valamennyi dokumentumtípusáról cédulakatalógusok készülnek – betűrendes szerző és cím szerint, 
sorozati katalógus.  
Szépirodalom - mese, vers, kötelező olvasmányok  
Szakirodalom – sorozatok  
Audiovizuális dokumentumok  

 
 

 Tartós tankönyvek 
 
1. A tartós tankönyvek (szótárak, kötelező- és ajánlott olvasmányok, kislexikon, oktatást segítő kiadványok 
stb.): egyedi nyilvántartásba kerülnek  
2. A tartós és nem tartós tankönyvek, melyeket a diákok a könyvtárból tanév közben tartós használatra 
kölcsönözhetnek vagy helyben használhatnak, TK- (=Tartós Tankönyv) betűjelzettel megkülönböztetve 
időleges nyilvántartásba kerülnek, az iskolai tankönyvtár állományát képezik.  
3. Az ingyenes (támogatott) tankönyvek a könyvtárban TK – (sorszám) felirattal lesznek ellátva, átadáskor 
a sorszám alapján nyilvántartás készül. A támogatott tankönyvekről kölcsönzési nyilvántartást vezet a 
könyvtár.  
 
 
 Az ingyenes tankönyvek csoportjai: 
  
1. csoport: tartós, 4 évig használt tankönyvek, ide tartozik: történelmi atlasz, földrajzi atlasz;  
4 évre lehet kölcsönözni, illetve akkor kell visszahozni a könyvtárba, amikor a tanulói jogviszony 
megszűnik  
 
 
2. csoport: meghatározott tanév(ek)re szóló (tartós és nem tartós) tankönyvek 1 évre (vagy ahány évre a 
tankönyv szól) lehet kikölcsönözni, ill. szaktanári javaslat alapján ezt meg lehet hosszabbítani, amíg az 
oktatás az adott tankönyvből folyik A tankönyvek átvételekor a tanulók aláírásukkal igazolják a kölcsönzés 
tényét. 
  
Az ingyenesen megkapott tankönyveket a tanulók kötelesek bekötni, és a lehető legjobb állapotban 
megőrizni. A könyvekbe tollal beleírni, a szöveget aláhúzni - a munkafüzetek kivételével - nem lehet.  
 
Az ingyenes tankönyvek visszavétele:  

 A könyvek visszavétele minden tanév végén az utolsó tanítási nap előtt egy héttel kezdődik, és a 
tanévzáró ünnepély előtti napon fejeződik be.  

 A végzős évfolyamok számára a vissza hozatal végső határideje az utolsó hét első napja.  

 A tanuló, amennyiben elmegy az iskolából, és tanulói jogviszonya megszűnik, az  
            ingyenesen kapott tankönyveket köteles távozása előtt visszaadni.  
 
Kártérítés  

 Az ingyenes tankönyv az iskola tulajdona, a tanuló tanulmányai idejére használatra kapja meg. A 
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője (gondviselője) köteles a tankönyv elvesztéséből, szándékos 
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű 
használatból származó értékcsökkenést.  
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 A megrongált vagy elveszett tankönyveket az eredeti kiadással megegyező példánnyal kell pótolni, 
vagy a beszerzési árat meg kell téríteni. A rongálódás mértékét a könyvtárostanár jogosult felmérni, 
ő dönti el, hogy az adott tankönyv használható-e még a következő tanévekben, vagy sem. Vitás 
esetben az igazgató dönt.  

 

 A térítési díj megállapítását a könyvtári nyilvántartás alapján a könyvtárostanár végzi. A diák (szülő, 
gondviselő) a térítési díjat köteles befizetni az iskola pénztárában, legkésőbb a tanév utolsó tanítási 
napjáig. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a következő tanévben az iskolai könyvtárból nem 
kaphat ingyenes tankönyvet. A térítési díjat az iskolai könyvtár újabb tankönyvek beszerzésére 
fordítja.  

 
A tankönyvek értékesítése  
 Abban az esetben, ha a tanuló a használati idő letelte után az általa kölcsönzött tankönyveket meg akarja 
vásárolni, a könyvtári nyilvántartásokban szereplő beszerzési ár megfizetésével számára a tankönyv 
értékesíthető. Az így befolyt pénzösszeg kizárólag a könyvtár állományának gyarapítására használható fel.  
 
Az iskola tanulói az ingyenes tankönyvek átvételekor aláírásukkal igazolják, hogy átvették a tankönyveket, 
és hogy a jelen szabályzat minden pontját önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
 
14.8  Az iskolai könyvtár szolgáltatásai  
A használók jogait és kötelességeit a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti.  
 
Használati szabályzat: 

A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola könyvtárának használatára minden tanuló és az iskola 
összes dolgozója jogosult, aki betartja a könyvtárhasználati szabályokat: 
 

Beiratkozás: 

 a könyvtárba beiratkozó olvasót személyi vagy más érvényes igazolvány bemutatása után lehet 
beírni 

 a tanulókat a diákigazolvány igazolja 

 a beiratkozás ingyenes 

 

 

A kölcsönzés szabályai: 

 a könyvkölcsönzési idő 4 hét, amely kérésre egyszer meghosszabbítható 

 egy személy egy alkalommal 6 könyvet kölcsönözhet 

 kézikönyveket csak helyben lehet használni 

 határidő után visszahozott könyvekre késedelmi díj számítható fel 

 elvesztett könyvek értékét meg kell téríteni 

 

Az iskola könyvtárában az alábbi szolgáltatásokkal várjuk a beiratkozottakat: 

 helyben olvasás 

 könyvek kölcsönzése 
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 számítógép használat 

 tájékoztatás 

 rendezvények bonyolítása 

 
 
15. A tanuló által előállított dologgal, termékkel kapcsolatos intézményi szabályok 
 

Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló 
állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, ha annak 
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosította. 

Az intézmény a tanulók által előállított dolgokat, termékeket nem árusítja, abból bevételre nem tesz 
szert. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, az SZMK és 
Diákönkormányzat véleményének kikérése után lehetséges. 
 
A hatályba lépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. 
 
A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 2012. december 15-én elfogadott SZMSZ-e. 
 
 
Sárszentmihály, 2013. szeptember 4. 
 
 
 
 
 
          Kovácsné Simon Krisztina 
             igazgató 
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1.sz. melléklet: INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK        
 
 

1. Pedagógiai program 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat 

3. Házirend 

4. Kollektív szerződés 

5. Tűzvédelmi szabályzat 

6. Munka- és balesetvédelmi szabályzat 

7. Iratkezelési szabályzat 

8. Kockázatértékelési szabályzat 

9. Adatvédelmi szabályzat 

10. Gazdasági hivatal ügyrendje 

11. Számviteli politika szabályzata 

12. Leltárkészítési és leltárszabályzat 

13. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzat 

14. Pénzkezelési szabályzat 

15. Eszközök és források minősítési szabályzata 

16. Bizonylati szabályzat 

17. Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 

18. Szülői munkaközösség működési szabályzata 

19. A nevelőtestületi és alkalmazotti közösség értekezleteire vonatkozó általános szabályok 

20. Munkaköri leírások 

21. Gyakornoki szabályzat 
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2.sz. melléklet: MEGISMERÉSI NYILATKOZAT     
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat megismertem.  Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat megismertem.  Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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3.sz. melléklet: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT     
 
1.Az Adatkezelési Szabályzat törvényi háttere és célja és hatálya  

 
1.1. Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:  

 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
 LXIII. törvény (a továbbiakban „Adatvédelmi törvény”)  

 A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény.  
1.2 Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:  
  

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

 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,  

 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban 
állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart,  

 az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése,  

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,  

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,  

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése.  

  
1.3 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  
Az intézmény működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az iratkezelési szabályzathoz kapcsolódóan 
az intézmény igazgatója adta ki.  
 
Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik a könyvtárban a könyvtár nyitva tartása 
alatt. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb 
esetekben az igazgató, helyettese, illetve az iskolatitkár és az osztályfőnökök adnak felvilágosítást.  
 
1. 4 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya  
Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi közalkalmazottjára és a 
tanulójára nézve kötelező érvényű.  
 
Adatkezelési szabályzatunkat, a kiadást követő dátummal létesített közalkalmazotti jogviszony esetén a 
közalkalmazott köteles tudomásul venni.  
 
2. A tanulók adatai  
 
A tanulókról nyilvántartott adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. pontja: 
„A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. 
Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.  
  
2.1. A törvény alapján nyilvántartott adatok  
2.1.1. A tanulók adatai  
 

 tanuló neve  

 születési helye és ideje  

 neme 

 állampolgársága  

 lakóhelyének, tartózkodási helyének címe 
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 társadalombiztosítási azonosító jele 
o nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és 

a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.  
 

2.1.2. A szülő adatai  

 szülője, törvényes képviselője neve  

 lakóhelye, tartózkodási helye  

 telefonszáma 
2.1.3. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok  
 
A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok közül különös figyelemmel nyilvántartandóak  

 a felvételivel kapcsolatos adatok,  

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,  

 a jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,  

 a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,  

 a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

 mérési azonosító, 

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
o a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok 
o a tanuló magatartásának, szorgalmának, a tanuló tudásának értékelésére és 

minősítésére vonatkozó adatok és vizsgaadatok,  
o a tanulói fegyelmi-és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  
o a tanuló diákigazolványának sorszáma,  
o  a tankönyvellátással kapcsolatos adatok 
o évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
o  a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

 az országos mérés-értékelés adatai, 

 a többi adatot az érintett hozzájárulásával lehet nyilvántartani.  
 

2.2. A tanulók személyi adatainak vezetése  
 
2.2.1. A tanulók személyi adatainak védelme  
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek  

 az igazgató és helyettese,  

 az osztályfőnök, 

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

 összesített tanulói nyilvántartás (elektronikus és nyomtatott formában)  

 törzslapok  

 bizonyítványok  

 beírási napló (évfolyamonként)  

 a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.  
 
 

2.3. Az összesített tanulói nyilvántartás  
2.3.1. Célja  

 az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges adatok 
biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából.  

2.3.2. A nyilvántartás vezetése 

 A nyilvántartást az intézmény igazgatója utasításait követve az iskolatitkár vezeti.  

 A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, 
 majd a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető.  

 A beírást követően rögzíteni kell a tanulói adatokat az elektronikus nyilvántartásban is.  

 A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az 
 iskolatitkár felelős.  

 Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 
 hozzá.  

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az 
osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  
 
2.4. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja  
Az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való 
igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához 
és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult 
személye és a kedvezményre való jogosultsága.  
 
Az iskolában csak olyan személyes adatok tarthatók nyilván, amelyekre a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény felhatalmazást ad. 
 
2.5. Az adatok továbbítása 
2.5.1. A gyermek, tanuló adatai közül  

 fenntartónak,  

 bíróságnak, 

 rendőrségnek, 

 ügyészségnek,  

 települési önkormányzat jegyzőjének, 

 közigazgatási szervnek, 

 nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ 
(7) a) e)pontjában meghatározottak.  
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2.5.2 A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, valamint másik nevelési-oktatási intézménynek 
továbbítható adatok  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (8) a), b) pontjában meghatározottak. 
2.5.3 Egészségügyi feladatokat ellátó intézménynek 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (7) c) pontjában meghatározottak. 
2.5.4 Családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek és ifjúságvédelemmel 
foglakozó szervezetnek, intézménynek 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (7) d) pontjában meghatározottak. 
2.5.5. Egyéb esetekben továbbítható adatok  
Az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 
szervezőjének, a tanulószerződés kötőjének, illetve, ha az értékelés nem az iskolában történik az iskolának, 
iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,  

 a magatartás,  

 a szorgalom,  

 és a tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbíthatóak.  
2.5.6. A diákigazolvány kiállításához - jogszabályban meghatározott – működtető, közreműködő 
részére  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (8) d) pontjában meghatározottak. 
2.5.5. Más intézmények felé iskolai felvétellel, átvétellel kapcsolatosan 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (7) b) pontjában meghatározottak.  
2.5.8. Az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezet részére  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (7) g) pontjában meghatározottak. 
 
2.6. A tanulók adatainak védelméről  
Alapfogalmak  
2.6.1. Az adatkezelés személyi, időbeli és térbeli hatálya  
 
Az adatkezelés és az adatvédelem a pedagógusokkal és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő 
közalkalmazottakkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség azokra a tényekre, adatokra és 
információkra vonatkozik, melyekhez hivatásuk gyakorlása során jutottak, függetlenül attól, hogy 
annak nyilvántartására, kezelésére a közoktatásról szóló törvény felhatalmazást ad vagy sem. A 
közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.  
2.6.2. A felügyeleten érteni kell  
A tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodást  

 az iskolába történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig történő 
 időben,  

 a nevelési illetve a pedagógiai program részeként tartott kötelező, az iskolán kívül tartott 
 foglalkozások, programok ideje alatt.  

 A felügyelet a pedagógus munkaköri kötelessége.  
 
2.6.3.Titoktartási kötelezettség  
A titoktartási kötelezettség alá esők köre  
 
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazottat titoktartási kötelezettség 
terheli a gyermekkel, a tanulóval, munkahelyével és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 
információt illetően, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség a 
foglalkoztatási jogviszony megszűnte után, határidő nélkül fennmarad.  
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A titoktartási kötelezettség formái  
 

 Abszolút titoktartási kötelezettség áll fenn minden olyan személlyel, szervezettel 
 szemben, akinek részére a Közoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem 
 továbbítható adat. Kivéve, ha az érintett írásos hozzájárulását adja. (Pl.: kereskedelmi célból 
 nem adható ki adat.)  

 Relatív titoktartási kötelezettség áll fenn akkor, ha az adat továbbítására a közoktatásról 
 szóló törvény meghatározott célból felhatalmazást ad. Ilyenkor a törvényben meghatározott 
 adat a törvényben meghatározott célból továbbítható.  

 A titoktartási kötelezettség kiterjed minden adatra, tényre, információra, illetve azokra is, 
 akik részt vesznek a nevelőtestületi ülésen.  

2.6.4. A titoktartási kötelezettség alól kivételt élvező esetek  
 
Írásbeli felmentés alapján  
 
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés tekintetében a 
tanuló másokkal történő közlés tekintetében a tanuló és a szülő közösen, mindkét esetben írásban 
felmentést adott.  
 
Nevelőtestület tagjai között  
 
Nem terjed ki a titoktartási kötelezettség a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak 
egymásközti, a tanuló érdekében végzett megbeszélésre.  
 
Törvényben meghatározott esetekben  
 
Titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a Közoktatási törvény alapján 
kezelhetők és továbbíthatók.  
 
Szülővel és törvényes képviselővel szemben  
 
A jogszabályban meghatározott esetekben nem terheli titoktartási kötelezettség a pedagógust.  
2.6.5. Tanulók személyes adatai kiadhatók  

 pedagógiai célból,  

 pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából,  

 gyermek- és ifjúságvédelmi célból,  

 iskola-egészségügyi célból,  

 a törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából már folyamatban levő 
 büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban a büntethetőség és felelősségre vonás 
 mértékének megállapítása céljából a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten.  

2.6.6. Az adatok továbbíthatók  
Kedvezményekre való jogosultság elbírálásához az igazolás adatait is nyilván kell tartani, melyből 
megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.  
2.6.7. Nem kell a jogosult beleegyezését kérni a szükséges adatok továbbításához  

 a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára tekintettel,  

 a pedagógus, az oktató munkát segítő alkalmazott az igazgató és – a meghatalmazás keretei 
 között – az általa meghatalmazott vezető útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 
 haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a kiskorú (18 év alatti) tanuló – más, vagy 
 saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy kerül.  
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2.6.8. Önkéntes adatszolgáltatás  
Ebben az esetben a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az 
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásban 
történő bevonásakor be kell szerezni a szülő írásos engedélyét.  
2.6.9. Adatok statisztikai célú felhasználása  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 43.§ (3) bekezdése szerint a törvény ben 
meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára 
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.  
 
2.6.10. Osztályfőnökök által kezelhető adatok a szülő felé  
 
Tájékoztatási kötelezettsége van az osztályfőnöknek: 

 tanuló magatartásával,  

 szorgalmával,  

 tanulmányi munkájával,  

 tudásának értékelésével, minősítésével,  

 a vizsgákkal,  

 fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok tekintetében,  

 valamint a szülőket érintő kérdések esetén.  
 
Figyelmeztetési kötelezettsége van az osztályfőnöknek, ha a tanuló jogának megóvása, vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek  

 a lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani a gyermek eredményes 
 felkészüléséhez.  Tehát nem terheli titoktartási kötelezettség a pedagógust a 
szülő  irányában.  

2.6.11. Szaktanár, szakoktató, gyakorlati oktató  
Csak a tantárgyát és oktató nevelő munkáját érintő ügyekben fordulhat a szülőhöz.  
2.6.12. Adatok közlésének formái a szülő (gondviselő) számára történhet  

 írásban,  

 személyes beszélgetéssel,  

 telefon segítségével.  
 
Írásban  

 ellenőrző felhasználásával,  

 levélben (hagyományos, ajánlott, tértivevényes) 

 e-mail felhasználásával, ha erre a szülő írásos engedélyt adott.  
Írásos megkeresés esetén ügyelni kell minden esetben a félreérthetőség elkerülése érdekében a 
megfogalmazásokra. A személyes megbeszélést kell előnyben részesíteni.  
 
Telefonon, SMS-ben, e-mailben  
 
Csak rövid információcsere törtéhet. Telefonbeszélgetés csak arra korlátozódhat, hogy mikor és hol lehet a 
tanulóval kapcsolatos kérdést megbeszélni.  
 
2.6.13. Tanulói jogviszonyt nem érintő adatok  
 
Titoktartási kötelezettség tanulói jogviszonyt nem érintő kérdésekben  
 
Titoktartási kötelezettség fennáll minden olyan adat és tény tekintetében, amely nem tartozik a tanulói 
jogviszony teljesítésével kapcsolatos adatok körébe.  
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Pl.: ha a tanuló bizalmas beszélgetés során tájékoztatja a pedagógust, hogy iskolán kívül alkoholt ivott. 
Esetleg kipróbálta a kábítószert.  
 
Mentelmi jog titoktartási kötelezettség alól tanulói jogviszonyt nem érintő kérdésekben  
 
Bizalmas, a tanulói jogviszonnyal összefüggésbe nem hozható adatok tekintetében tehát a pedagógust 
titoktartási kötelezettség terheli, amely alól csak az érintett tanuló írásbeli felhatalmazása adhat felmentést. 
Bizalmas az az információ is, melyet a tanuló saját családjával kapcsolatban közölhet. Természetesen, ha 
ilyen az iskolában történik (dohányzik, iszik, kábítószerezik), akkor megszegi a tanulói jogviszonnyal 
kapcsolatos kötelezettségeit, ezért fegyelmező intézkedésben részesülhet.  
 
2.6.14. Adattovábbítás rendje - Adattovábbításra jogosult személyek  
 
Az iskolai adatok továbbítására az intézmény vezetője, az igazgatóhelyettes és– a meghatalmazás keretei 
között – az általuk kijelölt alkalmazott jogosult.  
 
Az igazgató felelős a tanulók 2. pontban meghatározott adatainak kezelésének és továbbításának 
rendszeres ellenőrzéséért.  
 

 Iskolatitkár: tanulók adatainak kezelése a 2.1.1., a 2.1.2, pont, illetve a 2.1.3. pontja szerint.  

 Igazgatóhelyettes: a 2.5.2.; 2.5.3. 2.5.4 pontban szereplő adattovábbítás  

 A szakmai vizsgabizottság jegyzője: A 2.5.8. pontban meghatározottak közül a 
 magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása az érintett 
 osztályon belül, a nevelőtestületen belül, adattovábbítás a vizsgabizottság számára.  

 Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott személy:  
o beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, 

akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg,  
o beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről 

kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken 
szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges),  

o a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos.  
 
A kívülről érkező megkeresések vezetői mérlegelésére, és írásos döntésre van szükség annak elbírálásához, 
hogy az adott adat továbbítható-e, vagy sem, illetőleg, hogy az adott adat továbbításához, közléséhez 
szükséges-e az érintett beleegyezése vagy sem (írásban).  
 
3. Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 
3.1. Az iskolai alkalmazottak személyes adatait  

 a foglalkozással,  

 juttatásokkal, kedvezményekkel,  

 kötelezettségek megállapításával és teljesítésével,  

 állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan,  

 nemzetbiztonsági okokból,  

 a Közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából,  

 a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.  
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3.1.1. A közoktatási törvény mellett más jogszabályok is tartalmaznak adatkezeléssel kapcsolatos 
előírásokat  
Ezek:  

 adójogszabályok,  

 társadalombiztosítási jogszabályok.  
Az intézménynek ezeket az előírásokat is be kell tartani.  
 
3.2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok:  
 

 neve (leánykori neve) 

 születési helye, ideje 

 anyja neve 

 TAJ száma, adóazonosító jele 

 lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

 családi állapota 

 gyermekeinek születési ideje 

 egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

 szakképzettsége(i) 

 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

 tudományos fokozata 

 idegennyelv-ismerete 

 a korábbi, Kjt. 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 
megnevezése, 

 a munkahely megnevezése, 

 a megszűnés módja, időpontja 

 a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

 állampolgársága 

 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 
időtartamok 

 a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

 e szervnél a jogviszony kezdete 

 a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-
száma 

  címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

 a minősítések időpontja és tartalma 

 személyi juttatások 

  a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

 A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [Kjt. 
41. § (1)–(2) bek.] 

  
A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása céljából kezeli a 
közalkalmazottak bankszámlájának számát. 
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3.3 Az adatok továbbításának rendje  
3.3.1. A pedagógusok adatainak továbbítása  
Az intézmény pedagógusainak a 3.2. fejezet szerint nyilvántartott adatai csak a a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint továbbíthatók. 
3.3.2. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása  
 
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény igazgatója 
személyesen látja el.  
 
Az igazgató felelős az alkalmazottak 3. pontban meghatározott adatainak kezelésének és továbbításának 
rendszeres ellenőrzéséért.  
 
Az iskolatitkár az adatkezelői feladatkörérében személyes felelősséggel tartozik az alábbi  
körben:  

 a 3.2. pont szerint munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó összes adat 
 kezelése, a 3.2 pontban felsorolt adatok továbbítása a 3.3.1 esetekben 

 kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát.  
 

3.4. Az adatkezelés technikai lebonyolítása  
3.4.1 Az adatkezelés általános módszerei  
 
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:  

 nyomtatott irat,  

 elektronikus adat,  

 az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.  

  
3.5 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése  
3.5.1. Személyi iratok  
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – 
adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt 
követően keletkezik és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  
 
A személyi iratok köre az alábbi:  

 a közalkalmazott személyi anyaga,1  
 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat, 2 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 
 kapcsolatos iratok),  

 a közalkalmazott bankszámlájának száma  

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.  
A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:  

 a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,  

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,  

 bíróság vagy más hatóság döntése,  

 jogszabályi rendelkezés.  
 
  

                                                      
1 Személyi anyagon a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 5. számú melléklete szerint 
kötelezően vezetendő adatok körét értjük.  
2
 Lásd a Munka törvénykönyve 10.§ (1)-(4) bekezdése 
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A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:  
- az intézmény vezetője és helyettese,  
- az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója,  
- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, TB-ellenőr, revizor, stb.),  
- saját kérésére az érintett közalkalmazott.  

3.5.2.  A személyi iratok védelme  
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:  
 

 az intézmény igazgatója  

 az adatok kezelését végző iskolatitkár illetve gazdasági ügyintéző.  
 
A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés ellen.  
 
Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok 
technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi 
intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.  
3.5.3. A személyi anyag vezetése és tárolása  
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a közalkalmazott személyi 
anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi 
anyagban az 3.2. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak 
megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt 
szekrényben kell őrizni.  
 
A személyi anyag részét az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. mellékletében meghatározott adatok képezik. 
Az adatokat elektronikusan kell nyilvántartani, ki kell nyomtatni a következő esetekben:  

 a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor,  

 a közalkalmazott áthelyezésekor,  

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor  

 ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak.  
 
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  
 
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.  
 
4. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai érvényesítésük rendje3  
4.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására  
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes 
vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.  
 
A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, 
valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. 
A közalkalmazott, a tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait 
kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították.  
  

                                                      
3 Lásd a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény14. § 
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A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy 
törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek 
által történt megváltoztatása alapján kérheti.  
 
Az érintett közalkalmazott, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást ad az 
intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 
intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában 
köteles megadni a tájékoztatást.  
4.2. Az érintett személyek tiltakozási joga 4 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha  
 

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

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

 a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  
 
Az intézmény igazgatója - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az 
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, 
valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak 
közlésétől számított 30 napon belül – az Adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat.  
 
4.3. A bírósági jogérvényesítés lehetősége  
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett közalkalmazott, 
tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.5 A bíróság az ügyben soron kívül 
jár el.  
  

                                                      
4
Lásd a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényvény 21. §  

5 Lásd a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényvény 21. § (4) 
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4.sz. melléklet: MUNKARÖRI  LEÍRÁSOK     
 

 
 Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó általános elvárások: 

 

 Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljainak 

megvalósulását. 

 

 Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai, emberi 

nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását. Közreműködik az iskolaközösség 

kialakításában és fejlesztésében. 

 

 A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete előtt legalább 

10 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg. Az előírt orvosi 

vizsgálatokon részt vesz. 

 

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre, hivatástudatra, 

valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés. 

 

 A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek érdekében a tanulót 

óráról kihívni, illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet. Mobiltelefon csak a 

Házirendben leírtak szerint lehet a tanórán.  

 

  Tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni nem lehet. 

 

 A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető 

            elvárás. 

  

 Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az 

            igazgatóhoz fordulhat. 

  

 Az iskola szabályszerű működése érdekében, rendkívüli esetben e munkaköri 

            leírásban nem említett feladatok elvégzésére is kötelezhető. 

 

 

Alaptevékenységből adódó feladatok: 
 
 

 Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban (törvények, 

rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) 

leírtak szerint kell végeznie. 

 

 A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi tevékenységét (felkészülés, 

szervezés, értékelés-ellenőrzés) lelkiismeretesen és magas színvonalon látja el. 
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 Az elméleti órákhoz, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységekhez kapcsolódó 

dokumentumokat határidőre elkészíti, illetve az éves munkatervekhez, munkaközösségi tervekhez 

kapcsolódó javaslattételi kötelezettségének eleget tesz. 

 

 Tanmenete alapján halad szaktárgyainak tanításában.  

 

 A helyettesítési rendnek megfelelően ellátja a készenléti feladatokat. Kijelölése időtartamában 

szakszerű illetve szakszerűtlen helyettesítést végez. 

 

 Az ügyeleti rend szerint köteles a tanítás teljes napi időtartama alatt folyosóügyeletet ellátni. 

 

 Az érvényben levő jogszabályok szerint végzi az előírt szervezési, illetve adminisztrációs feladatait, 

az osztálynaplók naprakész vezetését. Óráit, helyettesítéseit, túlóráit, egyéb tevékenységeit, 

valamennyi tanórával kapcsolatos tevékenységét a naplóban is rögzíti. 

 

 Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos értekezleteken, 

munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzített határidőre elvégzi. 

 

 Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai ünnepélyeken, 

tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vesz, illetve meghatározott 

feladatokat vagy tanuló-felügyeletet lát el. 

 

 Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot megosztja 

kollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában alkalmazza. 

 

 Feladata a tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, a diákönkormányzat és a diákkörök tartalmi 

munkájának segítése. 

 

 Szülői értekezletet, fogadóórát tart, törekszik tanítványai háttérkörnyezetének megismerésére. 

 

 Segíti az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi feladatainak végrehajtását. Óvja a 

tanulók testi épségét, részt vesz egészségügyi nevelésükben. Szükség esetén tanulóit orvosi 

vizsgálatra kíséri, a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk.  

 

 Betartatja a Házirendet. 

 

 Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival. 

 

 Kezeli szaktárgyának eszközeit (szertárát), gondoskodik rendben tartásukról, megóvásukról, 

leltározásukban közreműködik. A tanterem óvásába, gondozásába, fejlesztésébe bevonja tanulóit. 

 

 A tanítás nélküli munkanapokon – ettől eltérő utasítás hiányában – a program kezdete előtt 

legalább 10 perccel megjelenik, és a programtól függően végzi feladatát. Ide tartozik a nevelési,  
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 tanári, féléves értekezlet, szakmai vagy diáknapok, tanévnyitó, tanévzáró rendezvény, szalagavató, 

ballagás, és minden elrendelt szorgalmi időn kívüli munkanap. 

 

 Az iskolában ellátható munkaköri feladatok elvégzésén túl szorgalmi időben nem köteles az 

iskolában tartózkodni, ha a munka iskolán kívül is ellátható. Nem végezhető azonban iskolán kívül 

a tanügyi dokumentáció elkészítése, valamint egyéb – adatvédelmi szempontból kockázatos – 

adminisztrációs tevékenység. 

 

 Közreműködik a tanulók beíratásában, egyéb ügyeletek ellátásában – beosztás szerint. 

 

 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos 
felelősségek 
 
 

 Valamennyi pedagógus feladata az iskolában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának 

mérése, a kevésbé eredményes területek felderítése és megszüntetése. A rendelkezésre álló 

felszerelések hatékony használata, fejlesztése, bővítése, a minőség javítása. 

 

 Az írásbeli munkákat 2 tanítási héten belül ki kell javítani; a szóbeli tanulói teljesítményt – feleletet 

– is néhány mondatban értékelni kell az osztály előtt. 

 

 Az értékelés területei: tantestületi értekezletek, osztályozó konferenciák, munkaközösségi 

megbeszélések, szülő értekezletek, fogadóórák, melyeken az éves munkatervnek megfelelően 

minden pedagógusnak – érintettségével összhangban részt kell vennie. 

 
 
 Megbízás alapján kötelezően, esetenként külön díjazással is végzendő 
többletmunkák: 
 

 A megbízáson alapuló feladatokat minden esetben az iskola igazgatója adja ki. A megbízások az 

alapdokumentumokban foglaltakkal összhangban történhetnek. A díjazás a mindenkori törvényi 

szabályozás és az iskola anyagi lehetőségei alapján történik. 

 

 Óraszámmal kifejezhető megbízások: szakkör, korrepetálás, helyettesítés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás. 

 

 Tanulók kísérése jogszabályban meghatározott esetekben, tanulmányi kirándulások vezetése az 

SZMSZ és a Házirend maradéktalan betartásával. 

  

 Osztályfőnöki teendők ellátása, versenyre felkészítés, a tanulók sportolásának, szabadidejének 

szervezése. 
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 Munkabeosztás, távolmaradás a munkából 
 
 

 A pedagógus munkaideje heti 40 óra. (Részfoglalkozásúaknál a munkaszerződésben foglaltak az 

irányadók.) 

 

 Az adott tanévre szóló munkabeosztást az órarend határozza meg. 

 

 A szorgalmi időszak előkészítése – a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten meghatározott módon 

– augusztus 21-31. között történik. Ekkor kell megszervezni a javító-, különbözeti, pótvizsgákat, 

pótbeiratkozásokat, a tanév technikai elindítását. 

 

 A személyi adatokban (lakcím, telefon, elérhetőség stb.) történt változásokat haladéktalanul az 

igazgatónak be kell jelenteni. Indokolt esetben elrendelhető a folyamatos nyári elérhetőség 

biztosítása. 

 

 A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor, de legkésőbb a 

munka megkezdése előtt 30 perccel az iskolavezetésnél vagy az iskola titkárságán be kell jelenteni. 

 

 A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott hivatalos távollétet 

tanúsító igazolás fogadható el. 

 
 
A pedagógust munkakörénél fogva az alábbi jogok illetik meg: 
 
 

 Nevelőtestületi értekezleten, hivatalos összejöveteleken az iskola működési dokumentumaival, 

munkaterveivel, a nevelőtestületnek jóváhagyásra ajánlott eljárásokkal, a nevelő-oktató munka 

tartalmi, szervezeti, szervezési és módszertani kérdéseivel kapcsolatban javaslatokat tehet, 

véleményt nyilváníthat. Különvéleményét jegyzőkönyvbe foglalhatja, az iskola életével 

kapcsolatban bármilyen ügyben bírálatot gyakorolhat, külön jogszabályokban rögzített esetekben 

szavazhat. 

 

 Tanmenetén év közben – az osztály előre nem látható sajátosságaira való tekintettel – a 

munkaközösség és az igazgató tájékoztatása mellett – kisebb sorrendi és órakeretbeli 

változtatásokat tehet. 

 

 Módszertani eljárásait – a tantárgyi követelményekkel és az adott tanulóközösség fejlettségi 

szintjével összhangban – egyéniségének megfelelően választhatja meg.  

 

 Az igazgató előzetes hozzájárulásával új nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat próbálhat ki, 

felméréseket, kutatásokat végezhet. 

 

 A Pedagógiai Program figyelembevételével, a munkaközösség egyetértésével megválaszthatja a 

tankönyvrendelés időszakában a használni kívánt tankönyveket. 
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  A tanulók érdemjegyeit – az osztályozásra vonatkozó általános szabályok szem előtt tartásával – 

önállóan állapítja meg. Az érdemjegyen változtatni csak egyetértésével, illetve nagyon indokolt 

esetben – írásba foglalt – nevelőtestületi határozattal lehet. 

 
 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 
 
 
Sárszentmihály, 201 …………………... 
 
 

…..……………………………………. 
igazgató 

Munkakörömmel kapcsolatos feladataimat megismertem: 
 
 
……………………………………… 
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I. A MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 
 
 
A munkaközösség-vezetőt – a munkaközösség tagjainak javaslata alapján – az igazgató bízza meg. 
Munkáját az iskola alapdokumentumainak és az iskolavezetés iránymutatásainak megfelelően végzi. A 
pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és feladatai a következőkkel 
egészülnek ki: 
 

 Összeállítja – az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján, a munkaközösség 

tagjainak bevonásával – a munkaközösség éves programját. 

 A munkaprogram végrehajtása során irányítja a munkaközösség szakmai munkáját, összehangolja 

tagjainak ez irányú tevékenységét. 

 Ellenőrzi és összehangolja – az igazgatónak történő benyújtás előtt – a munkaközösség 

tanmeneteit. Segíti ezek elkészítését, ügyelve a tantervi követelmények megvalósítására, a 

követelmények, ütemezések megtartására. 

 A félévi és tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre – az igazgató által meghatározott szempontok 

alapján – beszámolót, értékelést, adott esetben elemzést készít a nevelőtestület számára 

munkaközösségének tevékenységéről, a munkaterv végrehajtásáról. 

 Segíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, javaslatot tesz ennek ütemezésére, részt vesz a helyi 

szakmai-pedagógiai továbbképzések tartalmi kimunkálásában. 

 Az iskolavezetéssel együtt szervezi területe szakmai, tanulmányi versenyeit, segíti a tehetséges 

tanulók kiválasztását, felkészítését. 

 Irányítja az időszakonkénti eredményességi vizsgálatokat, szükség esetén részt vesz elemzésükben, 

értékelésükben, az ezekből következő feladat-meghatározásban. 

 Javaslatot tesz az intézményi működési feladatokhoz, az oktató-nevelő munkához kapcsolódó 

intézményi szabályzatok változtatására, az intézményben folyó szakmai tevékenység 

korszerűsítésére, a nevelési értekezletek témáinak megválasztására. 

 Segíti az iskolavezetést a munkaközösségi tagok helyettesítésének megszervezésében. 

 Figyelemmel kíséri az éves ütemterv időarányos megvalósulását, segíti az intézményvezetést a 

feladatok teljesítésében, a szervezési munkák ellenőrzésében, különös tekintettel az iskolai 

hagyományokból adódó nagyrendezvények, illetve munkaközösségét szakmailag érintő feladatok 

esetében. 

 

Sárszentmihály, 201 . …………………….. 
………………………………………………… 
                                igazgató 

 
 
Munkaközösség-vezetői feladataimat megismertem: 
 
……………………….……………………… 
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II. AZ OSZTÁLYFŐNÖK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 
 
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az alapdokumentumokban meghatározottak, valamint 

az iskolavezetés iránymutatásai alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője, a pedagógusokra 

vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és feladatai a következőkkel egészülnek ki: 

 

 

 Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai elveinek 

figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztályközösség kialakulását. 

 

 Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját. Észrevételeit, a felmerülő 

problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

 

 Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet tart. Indokolt 

esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók 

magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

 

 Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is tartja. Részt 

vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevételeivel, javaslataival, valamint a részére 

kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség tevékenységét. 

 

 Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a diákönkormányzattal, szülőkkel, 

szülői választmánnyal, segíti őket feladataik végrehajtásában. 

 

 Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének alakulását. 

Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefüggő észrevételeit, javaslatait kollégái 

elé terjeszti. 

 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, szorosan együttműködik az iskola 

gyermek-és ifjúságvédelmi felelősével.  

 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok 

naprakész vezetését (törzskönyv, osztálynapló), valamint a továbbtanulással, ifjúságvédelemmel, 

statisztikák készítésével járó adminisztrációt. Az ütemtervnek megfelelően értesíti a bukásra állók 

szüleit. 

 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség esetén kéri ezekhez 

az osztályközösség véleményét. 
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 Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, igyekszik ezeket megalapozottá, a realitásokkal 

összhangban levővé tenni. 

 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok megoldásában. 

 

 Segíti a tanulók iskolai élettel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését. 

 

 Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, ennek érdekében 

él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel. 

 

 Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd ügyel részvételükre, 

kulturált viselkedésükre. 

 

 
 

Sárszentmihály, 201 . ……………………. 
 
 

……………………………………………  
 igazgató 

 
Osztályfőnöki teendőimet megismertem: 

…………………………………………. 

                               of. 
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III. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS FELADATAI 
 
 
 
Megbízását az igazgatótól kapja. Munkáját a hatályos gyermek- és ifjúságvédelmi jogszabályok, az iskola 
alapdokumentumainak vonatkozó részei és az iskolavezetés útmutatása szerint látja el. 

 Teendőit az iskolavezetéssel és az osztályfőnökökkel szoros együttműködésben végzi, 

információkat kér és ad. 

 

 A tanulók problémáinak megoldása érdekében kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

családsegítő központtal, lakóhely szerint illetékes önkormányzatokkal, pedagógiai szolgálatokkal, 

iskolaorvossal, pszichológussal (az ügy természete szerint). 

 

 Kéthavonta részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat által összehívott esetmegbeszéléseken, melyen az 

iskolaorvos, védőnő, óvodai felelős, bölcsődevezető, körzeti megbízott is részt vesz. 

 

 Az éves tanácskozásra beszámolót készít. 

 

 Tájékoztatja a tanulókat problémáik megoldási lehetőségeiről, ezek helyeiről. 

 

 Az osztályfőnökök jelzése alapján – az iskolavezetés tájékoztatása mellett –kezdeményezi az 

illetékes hatóságoknál az anyagi támogatást, vagy a szükséges eljárások megindítását (tankötelezettség 

megsértése, igazolatlan hiányzások stb.).  

 

 Szükség esetén személyes elbeszélgetéssel tájékozódik a tanulók háttérproblémáiról, ezek 

ismeretében megteszi vagy javasolja az iskolavezetésnek a szükséges intézkedéseket. 

 
Sárszentmihály, 201 …………………….. 
 

……..……………………………………. 
igazgató 

A feladattal járó teendőket megismertem. 
 
………………………………………. 
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IV. A DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS FELADATAINAK LEÍRÁSA 
 
 
A diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata az iskolai diákönkormányzat működtetése, az iskolai 
közélet szervezeti feltételeinek, a gyermek- és diákjogok iskolán belüli érvényesítésének biztosítása, a 
nevelőtestület és a diákközösség szándékainak, 
elképzeléseinek összehangolása. 
 
 
A segítő pedagógus kiemelt feladata, hogy: 
 

 A diákönkormányzat a jogszabályokban és az iskolai alapdokumentumokban 

biztosított hatáskörében önállóan és célszerűen működjön. A DMS tanár a diáktanács 
megbeszélésein mindig részt vesz, segíti annak tevékenységét. 
 

  A tanulók igénye, a nevelőtestület céljai és saját szakmai tapasztalatai alapján szakmai segítséget 

nyújt a programok tervezéséhez, megszervezéséhez, értékeléséhez. 

 

 Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, 

elősegíti a közvetlen és a képviseleti demokrácia érvényesülését. 
 

 Részt vesz az iskolai fórumok, iskolagyűlések, iskolai rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában. 
 

 Gondoskodik a diákönkormányzat munkaprogramjának elkészíttetéséről, az abban 

foglaltak végrehajtásáról. 
 

  Személyesen és a kollegák, szülők bevonásával biztosítja a felügyeletet a 

diákönkormányzat rendezvényein, felelős ezeken a Házirend betartásáért. 
 

 Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat, összehívja és a diáktanács 

elnökének megválasztásáig levezeti a diáktanács ülését. Ismerteti a tanács tagjaival a 
diákönkormányzat jogait és hatáskörét. 
 

 Képviseli a diákönkormányzatot ott, ahol ezt a diákvezető adott esetben nem teheti 

meg (fenntartó, szakbizottság). 
 

 Szoros munkakapcsolatot tart fenn eredményes tevékenysége érdekében az 

igazgatóval, iskolavezetéssel, az osztályfőnökökkel és a szülők képviselőivel. 
 
Sárszentmihály, 201 . ………………….. 
 
A feladataimat megismertem: 
 
…………………………………    …………………………………. 
        pedagógus                   igazgató 
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V. UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
1. Munkakör célja 
 
A sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskolában sajátos nevelés igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók pedagógiai ellátása, terápiás megsegítése a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján. 

 

2. Munkakör feladatai 
 

 Ellátja a pedagógiai többletszolgáltatásra szoruló gyermekek gyógypedagógiai és fejlesztő 
foglalkoztatását. 
 

 Gyógypedagógusként érzékeny a speciel-pedagógiai, fejlesztőpedagógiai munka iránt, teljes körűen 
ismeri a terület összes szakmai vonatkozását. 
 

 Ellátja, koordinálja a 6-14 éves kor közötti SNI és BTM tanulókat. 
 

 Segíti a pszichológiai gondozásban részesülők fejlesztőpedagógiai ellátását, a tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekeket. Habilitációs, rehabilitációs szemléletet képvisel, sérülés specifikus módszertani 
eljárásokat alkalmaz. 
 

 Utazó gyógypedagógusként kapcsolatot tart az alapfokú oktatási intézményben nevelő-oktató 
munkát végző pedagógusokkal, módszertani segítséget nyújt, konzultációkat, esetmegbeszéléseket 
tart. 
 

 Egyéni fejlesztési tervet készít, a szakértői vélemények alapján kijelöli a fejlesztési irányokat, 
megtartja a szakvéleményben előírt rehabilitációs foglalkozásokat. 
 

 Félévente beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény vezetője felé, értékeli a gyermekek és 
a tanulók fejlődését. 
 

Egyéb kötelezettségek 
 

 Adminisztratív munka:  

- egyéni fejlesztési terv, 

- egyéni fejlesztési napló 

- egyéni lap 

 Részt vesz a team megbeszéléseken 

 Szakmai protokoll és szakmai etikai kódex alapelvei szerint jár el. 
 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 
 
 
Sárszentmihály, 201..    ………………. 
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 Munkakörömmel kapcsolatos feladataimat 
 megismertem: 
 
………………………………………  …………………………………..       
 
 
VI. AZ ÜGYELETES NEVELŐ FELADATAI 
 
 
 

Megbízatásának alapja az intézményi órarenden alapuló ügyeleti beosztás. Az 
ügyeletes nevelő: 

 
 

 Az ügyeleti beosztásban meghatározott időszakban az ügyeleti területén tartózkodik. 
 

 Ügyel a tanulók kulturált magatartására, betartatja az SZMSZ-ből, Házirendből adódó elvárásokat. 
 

 Megóvja területén a tisztaságot, megakadályozza, hogy ott a tanulók dohányozzanak. 
 

 Jó idő esetén a tanulókat az udvarra irányítja, és ügyeletesi teendőinek ott tesz eleget. 
 

 Megakadályozza a rongálásokat, az esetlegesen mégis megtörtént károkozás esetén igyekszik 
kideríteni a károkozókat, a történtekről tájékoztatja az iskolavezetést. 
 

 A reggeli ügyelet 7.00-7.45-ig tart. 
 

 Az ügyelet az óraközi szünetek idején át tart az ügyeleti beosztásban foglaltak szerint. 
 

 
Sárszentmihály, 201… …………………….. 
 
 

………………………...………….                                       
                      igazgató 
 
 
 
 

A feladattal járó teendőket megismertem. 
 
 
……………………………….. 
                   pedagógus 
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VII. Óraadó tanári munkaköri leírás 
 
I. Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó általános elvárások: 
 

 Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljainak 

megvalósulását. 

 

 Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai, emberi 

nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását. Közreműködik az iskolaközösség 

kialakításában és fejlesztésében. 

 

 A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete előtt legalább 

10 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg. Az előírt orvosi 

vizsgálatokon részt vesz. 

 

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre, hivatástudatra, 

valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés. 

 

 A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek érdekében a tanulót 

óráról kihívni, illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet. Mobiltelefon csak a 

Házirendben leírtak szerint lehet a tanórán.  

 

  Tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni nem lehet. 

 

 A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető elvárás. 

  

 Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az igazgatóhoz 

fordulhat. 

  

 Az iskola szabályszerű működése érdekében, rendkívüli esetben e munkaköri 

            leírásban nem említett feladatok elvégzésére is kötelezhető. 
 
 
II. Alaptevékenységből adódó feladatok: 
 
 

 Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban (törvények, 
rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) 
leírtak szerint kell végeznie. 

 

 A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi tevékenységét (felkészülés, 
szervezés, értékelés-ellenőrzés) lelkiismeretesen és magas színvonalon látja el. 
 

 Az elméleti órákhoz, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységekhez kapcsolódó 
dokumentumokat határidőre elkészíti, illetve az éves munkatervekhez, munkaközösségi tervekhez 
kapcsolódó javaslattételi kötelezettségének eleget tesz. 

  



  Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola 

62 

 

 Tanmenete alapján halad szaktárgyainak tanításában.  
 

 A helyettesítési rendnek megfelelően ellátja a készenléti feladatokat. Kijelölése időtartamában 
szakszerű illetve szakszerűtlen helyettesítést végez. 

 

 Az ügyeleti rend szerint köteles a tanítás teljes napi időtartama alatt folyosóügyeletet ellátni. 
 

 Az érvényben levő jogszabályok szerint végzi az előírt szervezési, illetve adminisztrációs feladatait, 
az osztálynaplók naprakész vezetését. Óráit, helyettesítéseit, túlóráit, egyéb tevékenységeit, 
valamennyi tanórával kapcsolatos tevékenységét a naplóban is rögzíti. 
 

 Részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos értekezleteken, 
munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzített határidőre elvégzi. 
 

 Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai ünnepélyeken, 
tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vesz, illetve meghatározott 
feladatokat vagy tanuló-felügyeletet lát el. 

 

 Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot megosztja 
kollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában alkalmazza. 

 

 Feladata a tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, a diákönkormányzat és a diákkörök tartalmi 
munkájának segítése. 
 

 Fogadóórát tart, törekszik tanítványai háttérkörnyezetének megismerésére. 
 

 Segíti az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi feladatainak végrehajtását. Óvja a 
tanulók testi épségét, részt vesz egészségügyi nevelésükben. Szükség esetén tanulóit orvosi 
vizsgálatra kíséri, a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk.  
 

 Betartatja a Házirendet. 
 

 Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival. 
 

 Kezeli szaktárgyának eszközeit (szertárát), gondoskodik rendben tartásukról, megóvásukról, 
leltározásukban közreműködik. A tanterem óvásába, gondozásába, fejlesztésébe bevonja tanulóit. 
 

 

 A tanítás nélküli munkanapokon – ettől eltérő utasítás hiányában – a program kezdete előtt 
legalább 10 perccel megjelenik, és a programtól függően végzi feladatát. Ide tartozik a nevelési, 
tanári, féléves értekezlet, szakmai vagy diáknapok, tanévnyitó, tanévzáró rendezvény, szalagavató, 
ballagás, és minden elrendelt szorgalmi időn kívüli munkanap. 

 

 Az iskolában ellátható munkaköri feladatok elvégzésén túl szorgalmi időben nem köteles az 
iskolában tartózkodni, ha a munka iskolán kívül is ellátható. Nem végezhető azonban iskolán kívül 
a tanügyi dokumentáció elkészítése, valamint egyéb – adatvédelmi szempontból kockázatos – 
adminisztrációs tevékenység. 
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III. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos 
felelősségek 
 
 

 Valamennyi pedagógus feladata az iskolában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának 
mérése, a kevésbé eredményes területek felderítése és megszüntetése. A rendelkezésre álló 
felszerelések hatékony használata, fejlesztése, bővítése, a minőség javítása. 
 

 Az írásbeli munkákat 2 tanítási héten belül ki kell javítani; a szóbeli tanulói teljesítményt – feleletet 
– is néhány mondatban értékelni kell az osztály előtt. 

 

 Az értékelés területei: tantestületi értekezletek, osztályozó konferenciák, munkaközösségi 
megbeszélések, szülő értekezletek, fogadóórák, melyeken az éves munkatervnek megfelelően 
minden pedagógusnak – érintettségével összhangban részt kell vennie. 

 
 
IV. Megbízás alapján kötelezően, esetenként külön díjazással is végzendő 
többletmunkák: 
 

 A megbízáson alapuló feladatokat minden esetben az iskola igazgatója adja ki. A megbízások az 
alapdokumentumokban foglaltakkal összhangban történhetnek. A díjazás a mindenkori törvényi 
szabályozás és az iskola anyagi lehetőségei alapján történik. 
 

 Óraszámmal kifejezhető megbízások: szakkör, korrepetálás, helyettesítés, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás. 
 

 Tanulók kísérése jogszabályban meghatározott esetekben, tanulmányi kirándulások vezetése az 
SZMSZ és a Házirend maradéktalan betartásával. 

  
 
 
 
V. Munkabeosztás, távolmaradás a munkából 
 
 

 A pedagógus munkaideje heti 40 óra. Részfoglalkozásúaknál a munkaszerződésben foglaltak az 
irányadók. 

 

 Az adott tanévre szóló munkabeosztást az órarend határozza meg. 
 

 A szorgalmi időszak előkészítése – a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten meghatározott módon 
– augusztus 21-31. között történik. Ekkor kell megszervezni a javító-, különbözeti, pótvizsgákat, 
pótbeiratkozásokat, a tanév technikai elindítását. 
 

 A személyi adatokban (lakcím, telefon, elérhetőség stb.) történt változásokat haladéktalanul az 
igazgatónak be kell jelenteni. Indokolt esetben elrendelhető a folyamatos nyári elérhetőség 
biztosítása. 
 

 A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor, de legkésőbb a 
munka megkezdése előtt 30 perccel az iskolavezetésnél vagy az iskola titkárságán be kell jelenteni. 
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 A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott hivatalos távollétet 
tanúsító igazolás fogadható el. 

 
 
VI. A pedagógust munkakörénél fogva az alábbi jogok illetik meg: 
 
 

 Nevelőtestületi értekezleten, hivatalos összejöveteleken az iskola működési dokumentumaival, 
munkaterveivel, a nevelőtestületnek jóváhagyásra ajánlott eljárásokkal, a nevelő-oktató munka 
tartalmi, szervezeti, szervezési és módszertani kérdéseivel kapcsolatban javaslatokat tehet, 
véleményt nyilváníthat.  
 

 Tanmenetén év közben – az osztály előre nem látható sajátosságaira való tekintettel – a 
munkaközösség és az igazgató tájékoztatása mellett – kisebb sorrendi és órakeretbeli 
változtatásokat tehet. 
 

 Módszertani eljárásait – a tantárgyi követelményekkel és az adott tanulóközösség fejlettségi 
szintjével összhangban – egyéniségének megfelelően választhatja meg.  
 

 Az igazgató előzetes hozzájárulásával új nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat próbálhat ki, 
felméréseket, kutatásokat végezhet. 
 

 A Pedagógiai Program figyelembevételével, a munkaközösség egyetértésével megválaszthatja a 
tankönyvrendelés időszakában a használni kívánt tankönyveket. 
 
 

  A tanulók érdemjegyeit – az osztályozásra vonatkozó általános szabályok szem előtt tartásával – 
önállóan állapítja meg. Az érdemjegyen változtatni csak egyetértésével, illetve nagyon indokolt 
esetben – írásba foglalt – nevelőtestületi határozattal lehet. 

 
 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 
 
 
Sárszentmihály, 201.  ……………….. 
 
 

…..……………………………… 
igazgató 
 
 
 

Munkakörömmel kapcsolatos feladataimat megismertem: 
 
 
……………………………………… 


