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Bevezető rendelkezések 

 

A házirend törvényi háttere  

 
A 109/2011. Nemzeti Köznevelési törvény és a 20/2012. (VIII.31). EMMI-rendelet és ezek 

módosításai alapján. 

 

Alapelvek 

 

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, 

valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának 

és dolgozójának joga és kötelessége.  

Szilárd alapja a kölcsönös tiszteletadás: tanuló – tanuló, tanuló – pedagógus, tanuló – 

iskolai dolgozó, tanuló – szülő, szülő - pedagógus, szülő – iskolai dolgozó, pedagógus – 

iskolai dolgozó kapcsolatban. 

Az iskola politikamentes intézmény. Ezért az iskola területén és rendezvényein tilos 

bármely párt és politikai szervezet jelképeit, jelvényeit viselni, használni és terjeszteni. 

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, és mindaddig tart, ameddig a 

tanuló az általános iskolai tanulmányait be nem fejezi, illetve tankötelezettsége véget 

nem ér vagy szülője, gondviselője más oktatási intézménybe be nem iratja. 

Az iskolának tiszteletben kell tartania a tanuló személyiségi jogait. A tanuló e jogának 

gyakorlása során nem korlátozhat másokat abban, hogy e joguk érvényesüljön. 

Nem alkalmazhat az iskola olyan intézkedéseket, amelyek nem egyeztethetők össze a 

pedagógiai módszerekkel.  

 

A házirend az iskola területére és az iskola által szervezett programokra 

(osztálykirándulás. táborozás, tanulmányi és sportversenyek), valamint tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozásokra érvényes és számon kérhető. Kiterjed továbbá az 

étkezések idejére és az óraközi szünetekre is, a bejáró tanulók be-és hazautazás idejére 

is. 

 

 

Az intézmény adatai 
 

 neve:     Magyarmecskei Általános Iskola  

 székhelye:    Magyarmecske, Petőfi u. 96.  

 OM azonosító:  027351 

 Az intézmény fenntartója: KLIK 
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TANULÓI HÁZIREND 
 

1. A tanulók jogai 
 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,  

 képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön, 

 olyan biztonságos, egészséges környezetben tanuljon, ahol tiszteletben tartják a 

személyiségét, emberi méltóságát; védelmet biztosítanak számára a fizikai és lelki 

erőszakkal szemben, 

 iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki, 

 igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és 

egyéb kedvezményeket (pl. korrepetálás, tehetséggondozás, sportkör, könyvtár), 

 a sajátos nevelési igényű tanuló (a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői 

Bizottság véleménye alapján) integrált oktatásban részesüljön, 

 az SNI-s tanuló az eltérő általános iskolai követelményrendszer szerint haladjon, 

 a sajátos nevelési igényű tanuló joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították, 

 tanulószobai ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, 

 megkülönböztetés nélkül egymással kooperálva, a mindenkori fejlettségi szintjén, 

egyéni adottságainak megfelelő fejlesztésben részesüljön, 

 az esélyegyenlőtlenség megszüntetésére, ill. csökkentésére az oktatása és 

nevelése alkalmazkodjon az egyéni különbségeihez,  

 az integrációt segítő tanórán kívüli programokban és szabadidős 

tevékenységekben szülőjével együtt részt vegyen, 

 képességeinek fejlődéséről, előrehaladásáról két alkalommal (november és április) 

írásbeli szöveges értékelést kapjon, és ezt a szülőjével ismertesse az 

osztályfőnöke. IPR esetén az előírásoknak megfelelően részesüljön írásbeli 

szöveges értékelésben,  

 ha 7-8. osztályos, és ha a körülményei adottak, mentori pályázatot nyújtson be 

(Útravaló Ösztöndíjprogram), mentortanárt válasszon, és a nyomtatványok 

kitöltéséhez segítséget kapjon választott mentorától, 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és 

védelmet biztosítsanak számára, 

 az iskolában töltött ideje alatt megismerkedjen a különféle – az övétől eltérő – 

kultúrákkal, és különböző kulturális csoportokkal való közös programokon vegyen 

részt, 

 8. osztály első félévében, a minél körültekintőbb iskolaválasztás érdekében 

középiskolai nyílt napokat látogasson, melyből 3 alkalmat az osztályfőnök igazol, 
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 tanárait, osztályfőnökét és az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem 

esetén, 

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit-, és erkölcstan, vagy 

erkölcstan oktatásában részesüljön, 

 részt vegyen tanulmányi és sportversenyeken,  

 csak napi 2 témazárót írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább 

egy héttel előre jelez,  

 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,  

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, 

ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,  

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,  

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, ha erre 

rászolgál, 

 baráti kapcsolatokat alakítson ki az iskolában úgy, hogy ez nem vezethet mások 

kirekesztésére, elszigetelésére, 

 vérségi származását senki ne vitassa, és ne tegye gúnyolódásának célpontjává, 

továbbá joga nemzeti és etnikai hovatartozásának szellemében élni, amennyiben 

nem sérti a közösségi normákat, 

 állapotának, személyes adottságának megfelelő ellátás, pedagógia szakszolgálat 

intézményhez forduljon segítségért, 

 oktatási jogok bizottságához forduljon, 

 térítésmentesen, vagy kedvezményesen étkezzen, tankönyvellátásban 

részesüljön, 

 válasszon a pedagógia program keretei között választható tantárgyak, 

foglalkozások között,  

 hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, azokról 

tájékoztassák, 

 az emberi jogok tiszteletben tartása mellett véleményt nyilvánítson, 

 jogai megsértése esetén eljárást indítson. 

 

1.1. A tantárgyválasztás eljárása 

A törvényi szabályozás szerint a tanuló gondviselője választhatja meg, hogy gyermeke  

az iskola által szervezett cigány népismeret oktatásban részesüljön. Erről a szülőnek 

írásban kell nyilatkozni, amely írásbeli visszavonásig érvényes. 

 

1.2. Tanulói jogok gyakorlása 

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a 

törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet 

jogorvoslatot. 

Az őt ért sérelem esetén az oktatási jogok bizottságához fordulhat. 
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1.3. Diákönkormányzat 

Iskolánk diákjai érdekeik érvényesítése és iskolai életük megszervezése céljából 

diákönkormányzatot (DÖK) működtetnek. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed. 

Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként történik. 

A DÖK feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

Legfőbb fóruma az Iskolagyűlés.  

Az érdemi munkát a megválasztott diákönkormányzati képviselőkből, diákelnökből és a 

diákönkormányzat munkáját támogató pedagógusból álló Diáktanács végzi. 

A DÖK döntési, egyetértési- és véleményezési jogait, valamint a szervezeti és működési 

folyamatait a DÖK SZMSZ dokumentuma tartalmazza. 

1.4. Arizona – program 

Alapelv 

A tanórai fegyelmezetlenségek, az agresszív viselkedés visszaszorítása érdekében a 

gyereket bevonva aktív cselekvőként keresünk megoldást a nem elfogadható 

viselkedésekre. Konkrét formában megfogalmazott elvárásokkal, keretek adásával 

segítjük a jobb alkalmazkodást, és alapozunk a diákok felelős döntéshozatalára. 

A program megismertetése a diákokkal az osztályfőnök feladata. 

 

Alapvető jogok: 

- minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz; 

- minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz; 

- a tanár kötelessége megvédeni a tanulni akaró diákok jogait; 

- mindenkinek tisztelnie kell mások jogait. 

 

2. A tanulók kötelességei  
 

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: 

 vállaljon felelősséget tetteiért,  

 betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,  

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, 

tanulótársait, valamint az intézménybe érkező vendégek emberi méltóságát, 

jogait ne sértse, 

 részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon, 

 a tanórákra pontosan megjelenjen, 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - 

képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,  

 érdemjegyeit naprakészen vezesse tájékoztatójában, azt, mint hivatalos okmányt 

a tanítás ideje alatt magánál tartani, és a bejegyzéseket gondviselőjével, 

pedagógusával láttamoztatni, 
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 az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt 

eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

 biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, 

 a tanuláshoz szükséges felszerelést hozza magával,  

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését,  

 védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az 

alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás, az energiaital-fogyasztás,  

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez illő, az időjárásnak 

megfelelő, a jó ízlést nem sértő öltözékben jelenjen meg, 

 a tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában 

jelenjenek meg, 

 ügyeletesi munkáját a szabályok alapján lássa el, 

 a diákügyeletesek kérésének betartása, 

 váltócipőt használjon az iskola épületében, 

 az intézményi előírásoknak megfelelően mulasztását igazolja törvényes 

képviselője által. 

2.1. Az iskolába bevitt dolgokra vonatkozó szabályok 

 Tanítási órára csak azok az eszközök, tárgyak vihetők be, melyet a szaktanár 

kér, illetőleg egyedileg engedélyez. 

 Az iskola nem tud felelősséget vállalni márkás ruházat, felszerelés eltűnése 

esetén.  

 Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: mobiltelefon, játék, audio- és 

informatikai eszköz, ékszer, pénz, kerékpár, motorkerékpár, roller, görkorcsolya 

és minden olyan eszköz, melyet a tanuló saját szórakoztatására és kényelmére 

hozott be) csak saját felelősségre lehet behozni az iskolába. Az intézmény 

felelősséget nem vállal, elvesztése, ellopása esetén azt nem keresi, 

vizsgálatot nem folytat. 

 IKT eszközöket (mobiltelefon, ipad, laptop, tablet és minden olyan eszköz, 

mellyel FOTÓ, videó- és, hangfelvétel készíthető, internetre, hálózatra kapcsolható) 

a tanulók az intézménybe érkezés és távozás között nem használhatják, azokat 

kikapcsolva kell tartani a táskában, ill. az igazgató-helyettesi irodába 

köteles leadni,  melyeket az iskolából történő távozásakor átvehet. Ezeket az 

eszközöket a tanítási idő alatt még a szünetben sem lehet használni. 

Amennyiben az eszköz bekapcsolva maradt, vagy a tanuló használja, akkor a 

készüléket a szaktanár elveszi, és az intézményvezető-helyettesi irodában csak 

a szülő veheti át. Két ilyen alkalom után a tanulónak megtiltható, hogy az 

iskolába behozza az említett eszközöket. 

2.2. Előírások, tiltó rendelkezések 

 Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. 

Indokolt esetben csak az igazgató vagy igazgatóhelyettes írásbeli engedélyével 

lehet igazoltan távozni az osztályfőnök és a következő tanórát tartó pedagógus 

tudtával. 
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 A rendkívüli eltávozások kérését a szülő/gondviselő a tanuló tájékoztató füzetébe 

írja, azt dátummal és aláírásával látja el. 

 A szünetekben a tanulók nem tartózkodhatnak a tantermekben és az emeleti 

folyósón. 

 A cipőváltás az egész tanévben, az első tanítási naptól kezdve az utolsóig 

kötelező.  

 A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben 

tartása minden tanulóra nézve kötelező. 

 Gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, szándékos károkozás esetén 

pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg is felelős. 

 Az iskola területén, az iskola által szervezett rendezvényeken rágózni, szotyolázni, 

dohányozni, szeszesitalt, energiaitalt és kábítószert fogyasztani tilos. 

 

3. Szülői jogok, kötelezettségek  
 

3.1. Tájékozódási jog és kötelezettség 

A szülőnek jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot, a 

szervezeti és működési szabályzatot, valamint a házirendet. Az iskolavezetés feladata, 

hogy ezeket a dokumentumokat a szülők számára a honlapon és egyéb hozzáférhető 

helyre helyezze. 

 

A szülő a tanuló tájékoztató füzetén keresztül tájékozódik gyermeke tanulmányi 

előmenetelével, magatartásával és szorgalmával kapcsolatban. 

 

Tájékoztatást kérhet és kaphat még: 

 fogadóórákon, 

 szülői értekezleteken, 

 tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeken, 

 telefonon előre egyeztetett időpontban, 

 az iskolai szülői munkaközösség vezetőjétől. 

 

A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleit írásban értesítik a osztályfőnökök a 

félévi, illetve az év végi jegyek lezárása előtt minimum 3 héttel. 

 

3.2. Kapcsolattartási jog és kötelezettség 

 A szülő joga és kötelessége, hogy egy tanévben minimum két alkalommal részt 

vegyen szülői értekezleteken (szeptemberi alakuló értekezlet, félévi), és 

fogadóórán tájékozódjon gyermeke tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, 

szorgalmának alakulásáról a szaktanároknál, az osztályfőnöknél. 

 A szülőnek joga és kötelezettsége, hogy a gyermeke továbbtanulásával 

kapcsolatos tájékoztató szülői értekezleteken részt vegyen, gyermeke 

beiskolázásával kapcsolatos jogait, lehetőségeit és kötelességeit ott megismerje. 

 Ha a tanár konzultációt kezdeményez a gyermek ügyében, a szülő nem tagadhatja 

meg az együttműködést. 

 



                                                       
TANULÓI HÁZIREND 

 

 

8 

 

3.3. Döntést hozó jog 

A szülő joga, hogy a Szülői Munkaközösségen keresztül részt vegyen az iskolai 

döntéshozatalban. 

3.4. Panasztételi jog 

A szülő joga, hogy gyermekét érő bármilyen sérelem esetén panasszal, kérdéssel, 
kérelemmel forduljon a 

- szaktanárhoz, 

- osztályfőnökhöz, 

- intézményvezető-helyetteshez, 

- intézményvezetőhöz a sérelem orvoslásának érdekében. 

 

4. Az iskola munkarendje 

 Munkanapokon az iskola 7.00-16.00 között tart nyitva. Az esti és rendkívüli 

hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett 

időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni a vezetőségtől.  

 Az iskolában a tanítás reggel 8 órakor kezdődik.  

 Érkezés az iskolába: A magyarmecskei tanulók legkésőbb ¾ 8-ra érkezzenek meg 

az iskolába. Becsöngetésig mindenki a zsibongóban (jó idő esetén, az udvaron) 

tartózkodjon. 

 A tanulók - rendkívüli eseteket kivéve - minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz 

fordulhatnak.  

 Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt az 

osztályfőnök véleményét meghallgatva.  

 A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon és az igazgatóhelyettesi irodában a 

szünetekben intézhetik. 

4.1. Csengetési rend  

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. 

 

Az alsó tagozaton 

Órák 

száma 
Időtartama 

Szünetek 

időtartama 

1. 8.00-8.45 Tízórai 15 

2. 9.00-9.45 10 

3. 9.55-10.40 10 

4. 10.50-11.35  

5. 11.35-12.15 ebéd 40 

6. 12.15-13.00 5 

7. 13.05-13.50 Uzsonna 10 

8. 14.00-14.45 10 

9. 14.55-15.40  

felső tagozaton 

Órák 

száma 
Időtartama 

Szünetek 

időtartama 

1. 8.00-8.45 10 

2. 8.55-9.40 tízórai 15 

3. 9.55-10.40 10 

4. 10.50-11.35 10 

5. 11.45-12.30  

6. 12.30-13.05  ebéd 35 

7. 13.05-13.50  10 

8. 14.00-14.45 Uzsonna 10 

9. 14.55-15.40  
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4.2. A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások közötti szünetek rendje 

A tanuló joga, hogy az órák közötti szüneteket pihenéssel töltse, ezért a tanórát 

pontosan becsöngetéskor kell elkezdeni, és kicsöngetéskor kell befejezni. 

Az óraközi, illetve a foglalkozások közti szünetek rendje az iskolai fegyelem, a tanulói 

önfegyelem fokmérője. Az óraközi szünetek célja a pihenés, a felfrissülés, ezért az órák, 

tanórán kívüli foglalkozások végén a tantermet el kell hagyni.  

A főétkezésre a felsősöknek az 5. órát, alsósoknak a 4. órát követő hosszabb időtartamot 

biztosítjuk.  

 

Óraközi szünetek 

 Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

 Az ügyeletes tanárnak a kéthetente megválasztott tanulói ügyeletesek segítenek 

(7-8. osztályos tanulók). 

 Az udvarra való kimenetelkor a cipőváltás kötelező. 

 A szüneteket jó idő esetén az udvaron töltjük. 

 Testnevelés óra esetén a szünetben kell átöltözni. 

Becsöngetéskor az osztályok a zsibongóban osztályonként rendezetten várják a tanárt, a 

tanórán kívüli foglalkozások vezetőjét, aki beengedi az osztályt, tanulócsoportot a 

tanterembe, és a tanárral együtt vonulnak a technika terembe is.  

 

4.3. Az intézmény felszerelési tárgyainak, helyiségeinek használati 
rendje  

 Az iskolai eszközöket és berendezési tárgyakat a tanulók a megfelelő 

szakórákon, tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységek közben 

használhatják tanári felügyelet mellett. Elvárt, hogy a használt eszközöket 

sértetlen, tiszta állapotban, rendezetten adják vissza. A sérült, 

balesetveszélyessé váló eszközöket a tanárnak azonnal jelenteni kell. 

  A tanuló az iskola épületét, eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen köteles 

használni.  

 Az ebédlőben a tanulók kötelesek betartani a kulturált étkezés szabályait és az 

ebédeltető tanár utasításait. Kulturált étkezést követően a tanulóknak 

gondoskodnia kell arról, hogy a használt tányérok és evőeszközök 

visszakerüljenek a konyhára. Az asztalokat a felelős törli le, és ő viszi vissza a 

kancsókat is.  

 Az ebédlőből csak a nevelő engedélyével hozható ki élelmiszer.  

 A felső tagozatosok az uzsonnát a zsibongóban fogyasztják el.  

 Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a meghatározott nyitvatartási 

időben, egyéb időpontokban csak nevelővel engedélyezett. 

4.4. Az egyéb iskolához tartozó helyiségek használata: 

 Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjaikat csak a külön erre a célra 

épített kerékpártárolóban lezárva tarthatják. Az iskola e járművekért 

felelősséget nem vállal. 
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 Az iskolához tartozó udvaron és sportpályán csak tanári felügyelettel 

tartózkodhatnak a tanulók. 

 A „kisjátszót” csak alsós tanulók használhatják. 

 A váltócipőket és a kabátokat az osztálynak kijelölt helyen kell elhelyezni. 

 Iskolánk valamennyi osztályának saját osztályterme van, melynek rendjéért, 

tisztaságáért, kulturált külsejéért az osztály tanulói felelősek. 

 A tantermekben valamint a konferencia teremben, fejlesztő szobában, 

könyvtárban, kézműves teremben, tornateremben a tanulók csak tanári 

felügyelettel tartózkodhatnak, és kötelesek azok speciális rendjét betartani. Az óra 

után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 

 A tornateremben való tartózkodás rendjét a tornatermi szabályzat tartalmazza 

(lsd. melléklet) 

 Mosdók, WC-k: fontos a rendeltetés szerinti használat és az energiatakarékosság, 

alapvető a használat utáni higiéniás előírások betartása. 

 

4.5. Diákügyelet, felelősi munka 

4.5.1. Diákügyelet 

 

 A 7. és 8. évfolyamos tanulók kötelessége a diákügyelet ellátása.  

 Az ügyeletesek munkája az iskolába érkezéstől az utolsó óra szünetéig tart. 

 Az ügyeletesi feladatok helyes ellátásának feltétele, hogy a tanuló ismerje az 

ügyeletesekre vonatkozó szabályokat. 

 Az ügyeleti beosztást az ügyeletért felelős tanár készíti el. 

 Az ügyeletesek kéthetente váltják egymást. 

 

Ügyeleti helyek: bejárati ajtók (főbejárat és hátsó bejárat), 

bejárati kapu, 

cipős folyosó, 

irodai folyosó, 

udvaron a tornaterem mellett. 

 

4.5.2. A hetesi munka 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta) a tiszta, kulturált 

környezetet. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

 Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel 

megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát. 

 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

 A hetesek kötelezettségeik elmulasztása esetén, annak súlyosságától függően, az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

 A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 
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5. Szabályok 

5.1. Jutalmazások 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai 

jutalmazásokban részesülhetnek. 

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként év végén kerül jutalmazásra. 

 

5.1.1. A jutalmazások formái: 

 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 

tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos 

gyűjtőmunkáért, és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért; 

 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret 

alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; 

 igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért, 

valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt; 

 nevelőtestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján, tanév végén adható; 

 motivációs pontok: a fentieken kívül az iskoláért, a közösségért és egyéb jó 

cselekedetért pontokat kaphatnak a tanulók, amelyeket a felelős tanár egy 

összesítő táblázatba gyűjt. Ennek pontos részleteit a motivációs program c. 

melléklet tartalmazza. 

5.1.2. A jutalmak formái: 

 könyvjutalom, tárgyjutalom, 

 oklevél, 

 „Prémiumhajrá”-n és a "Hurrá péntek" programon való részvétel.  

 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az 

alábbi érdemekért: 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény (kitűnő, jeles), 

 példamutató szorgalom,  

 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel,  

 az iskola érdekében végzett tevékenység,  

 kiemelkedő sporttevékenység, 

 szelektív hulladékgyűjtésben való aktív részvétel. 

5.2. Fegyelmezés 

5.2.1. Elvei, fokozatai 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend 

előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó 

hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

fegyelmező intézkedések:  

- szóbeli figyelmeztetés 

 

- Arizona program előírásának betartatása. Ennek pontos részleteit az 

Arizona program c. melléklet tartalmazza. 
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- írásbeli:  

- szaktanári figyelmeztetés, 

- szaktanári intés, 

- szaktanári megrovás, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés, 

- igazgatói megrovás, 

- nevelőtestületi figyelmeztetés, 

- nevelőtestületi intés, 

- nevelőtestületi megrovás. 

 

- fegyelmi eljárás (ennek pontos menetét az SZMSZ tartalmazza). 

Az írásbeli fegyelmező intézkedések a naplóba és a tanuló tájékoztató füzetébe kerülnek 

bejegyzésre. A tájékoztató füzetet a szülő köteles aláírásával ellátni, és ezt a tanuló az 

osztályfőnöknek bemutatni.  

 

5.2.2. Büntetendő cselekmények 

 

A köznevelési törvény foglalkozik a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségével. A 

felelősségre vonás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók. 

Elmarasztalás jár az alábbiakért: 

- házirend megszegése, 

- vállalt feladatok hanyag végzése, 

- igazolatlan mulasztás, 
- rongálás, károkozás, 
- iskolatárs, tanár lelki, testi bántalmazása. 
 

Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy 

gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül. 

Fegyelmi intézkedés kezdeményezhető osztályfőnöknél, intézményvezetőnél, de 

kezdeményezheti az iskola dolgozója, szülő, tanulóközösség, a szülői munkaközösség 

vezetősége is. 
 

5.2.3. Fegyelmező intézkedések 

A fokozatosság elvét betartva 

- a magatartásfüzet 5 bejegyzése alapján a tanuló osztályfőnöki fokozatot kap, 

- a szaktanári megrovást követő újabb fegyelmezetlenség esetén szintén 

osztályfőnöki figyelmeztetést, intőt, rovót, 

- legvégül intézményvezetői figyelmeztetőt, intőt, rovót lehet adni a tanulónak. 

 

A fokozatosság elvét nem kell megtartani abban az esetben, ha a tanuló kirívóan 

súlyos kötelezettségszegést követett el: 

- A szaktanár írásbeli figyelmeztetést, intőt, rovót adhat annak a tanulónak, aki 

magatartásával zavarja a tanítási órák rendjét, nem hozza el felszerelését. 

- Az osztályfőnök figyelmeztetést ad annak a tanulónak, aki több mint három 
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szaktanári figyelmeztetést, intőt, rovót kapott, vagy igazolatlanul mulasztott. 

- Az intézményvezető intézményvezetői figyelmeztetést, intőt, rovót adhat 

annak a tanulónak, aki túljutott az előző fokozatokon, vagy kiemelkedően 

súlyos fegyelemsértést követett el. 

Fentiekről az osztályfőnök a tájékoztató füzeten keresztül értesíti a szülőt. 

 

Ha a tanuló sorozatosan megszegi az iskolai rendszabályokat (elérte az 

intézményvezetői intést), vagy kezelhetetlensége és magatartása miatt az 

osztályfőnöke nem tud érte felelősséget vállalni, akkor a tanulmányi kirándulástól és 

egyéb rendezvénytől eltiltható. Az itthon maradt tanulóknak az iskolában kötelező 

tanulmányi foglalkozáson kell részt venni. 

 

5.3. A tanítási órákról és kötelező foglalkozásokról való 
távolmaradással kapcsolatos szabályok 

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott 

foglalkozásokon. Előre látható hiányzásokra a szülő által igazolt 3 napon túl előzetesen 

engedélyt kell kérni, amit a szülő a tanuló tájékoztató füzetében rögzít. Az engedélyezés 
az igazgatóság hatásköre.  

Mivel iskolánkban egész napos oktatás folyik, ezért mind a tanórai, mind a tanulószobai 

hiányzást is igazolni kell. Ha ez nem történik meg, az itt hiányzott órák is igazolatlannak 
minősülnek. 

Testnevelés órákról felmentés az orvos írásbeli javaslata alapján fogadható el. A 

felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján. Könnyített 

testnevelést és teljes felmentést a tanuló csak háziorvosi, vagy szakorvosi vélemény 
alapján kaphat, amelyet köteles bemutatni a tanév 2. hetéig. 

Nem kell hiányzónak tekinteni a szorgalmi időben versenyző (az iskola által szervezett 

tanulmányi verseny, sportverseny stb.) tanulót, akinek távollétét az iskolavezetés előre 

engedélyezte.  

 

5.3.1. Mulasztás igazolásának módja 

A mulasztást a tanuló tájékoztató füzetébe be kell jegyezni.  

Hatósági idézés miatti távollétet az osztályfőnöknek előre be kell jelenteni. A hatóságtól 

igazolást kell hoznia. 

A szülő nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen 3 napot igazolhat. Hosszabb 

hiányzást csak orvos dokumentálhat. 

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő 

harmadik tanítási napig. 

Amennyiben a tanuló a hiányzását nem a házirendben meghatározott módon és a 

megadott határidőn belül igazolja, hiányzása igazolatlannak minősül. 

Késésnek számít, ha a diák becsengetés után érkezik az órára. A késés tényét a 

szaktanár a naplóban percre pontosan regisztrálja. Ha az igazolatlan késések együttes 

ideje eléri a 45 percet, akkor az igazolatlan órának számít. 

Mind az igazolatlan mulasztás, mind az igazolatlan késés fegyelmi vétség. 
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5.3.2. A mulasztás következményeinek meghatározása 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból meghaladja az éves óraszám 30%-

át, a tanév végén nem osztályozható, illetve a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet.  

5.3.3. Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgák eljárási szabályai 

 Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a 

szaktanár javaslatára a tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó 

vizsgát írhat elő.  

 Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy 

tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. 

(VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott mértéket, a nevelőtestület azonban – 

mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi 

osztályozó vizsga letételét vagy érdemjegyei alapján osztályozható. 

 

5.3.4. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje 

Az igazolatlan órák következményeinek dokumentálása mellett tanköteles tanuló esetén 

az osztályfőnök értesíti: 

– egy óra igazolatlan mulasztás után a tanuló szülőjét vagy gondviselőjét, és az 

Útravaló Ösztöndíj Programban részt vevő tanuló mentorát; 

– tíz óra igazolatlan mulasztás után a lakóhely szerinti gyermekjóléti szolgálatot és 

az illetékes kormányhivatalt; 

– harminc óra igazolatlan hiányzás esetén a szabálysértési hatóságot és az illetékes 

gyermekjóléti szolgálatot, 

– ötven óra igazolatlan hiányzás esetén az illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 

 

5.4. Védő-óvó szabályok 

A nevelők az első tanítási napon két osztályfőnöki óra keretében munka-, baleset-, és 

tűzvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat, amelynek rögzítése a naplókban és 

tájékoztató füzetekben történik. 

Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége a munka során a munkavédelmi 

és balesetvédelmi előírások betartása, a munkavégzéssel kapcsolatos eszközök 

biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő rendellenesség elvárható módon történő 

megszüntetése, és a felelős vezető tájékoztatása. 

 

5.4.1. A testnevelés órákra és a sportfoglalkozásokra vonatkozó szabályok 

 

Lásd a tornaterem házirendjét mellékletként. 

 

5.4.2. Rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje 

Az egészségügyi törvényben előírtak alapján az iskolaorvos és a védőnő végzi az ellátást 

és a szűrővizsgálatokat az iskolában kialakított orvosi rendelőben.  

Az oltások és a szűrővizsgálatok időpontjáról írásbeli tájékoztatást kapnak a szülők. 
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5.4.3. Baleset és rosszullét esetén teendő intézkedések 

 Baleset esetén elsősegélynyújtás és jelentési kötelezettség van a legközelebbi 

pedagógusnak. 

 Ha a pedagógus rosszullétet, lázat, stb. észlel a tanulónál, telefonon értesíti a 

szülőt. 

 A tanulók a körzeti orvoshoz csak szülővel együtt mehetnek. 

 Tanulói balesetek jelentési kötelezettsége: a tanulói balesetek jelentési 

kötelezettségét az intézmény Munka- és balesetvédelmi szabályzata tartalmazza.  

 Az iskolában történő balesetekről jegyzőkönyv készítése kötelező. 

5.5. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 
 

Iskolánkban az étkezési díj illetve hozzájárulás megállapítását és befizetési határidejét a 

főzőkonyha fenntartója határozza meg. 

 

5.6. Hit- és erkölcstan/Erkölcstan 

Iskolánkban hit- és erkölcstan, valamint erkölcstan oktatása folyik. A gyerekek 

jelentkezése a szülők által aláírt jelentkezési lapon történik.  

5.7. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 

vonatkozó díjazás szabályai  

Az iskolában a tanórákon és a projektnapokon előállított produktumok az iskola anyagait 

felhasználva készülnek. A kisebb személyes tárgyak hazavihetők, a nagyobb 

produktumok az iskolában maradnak, kiállítás vagy dekoráció készül belőlük. 

 

5.8. A tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentések eljárási 

szabályai 

A tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentést –Nevelési Tanácsadó szakvéleménye 

alapján - az igazgató adhat, ezen kívül egyéni haladási ütemet határozhat meg. 

 

 

6. Támogatások 
 

6.1. A szociális és normatív kedvezmények, támogatások elosztásának 

elvei 

 A szülők és a tanulók részére a kedvezmények jogosultságáról és igénybevételéről 

az osztályfőnök nyújt tájékoztatást. 

 Az iskola által gyűjtött adományokból minden rászoruló tanuló részesülhet. 

 

6.2. Tankönyvtámogatás 

 

Ingyenes tankönyv jogosultságát a 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet szabályozza. 
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6.2.1. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

 A tartós használatra készült tankönyvek tankönyvkölcsönzés útján kerülnek a 

normatív kedvezményre jogosult tanulók birtokába. A tankönyveket az utolsó 

tanítási napon hiánytalanul és megkímélt állapotában kell visszaadni.  

 A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv 

elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére 

köteles. A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege az adott tankönyv 

tényleges beszerzési árának: 

o  első évben 100%,  

o második évben 75%,  

o harmadik évben 50%,  

o negyedik évben 25%-a.  

 

 Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. 

 Különösen indokolt esetben a kártérítési kötelezettség mérsékelhető, illetve 

elengedhető, ha a tankönyv megrongálódásával, illetve elvesztésével 

kapcsolatban nem feltételezhető, illetve nem igazolható a tanuló szándékossága. 

A mérséklésről illetve az elengedésről az intézményvezető az 

osztályfőnök/tankönyvfelelős javaslatára dönt.  

 Ha a tanuló hanyagsága miatt évet ismétel, akkor részére új könyv kölcsönzési 

kedvezményt az iskola nem nyújt, kivéve, ha az adott évfolyamon 

tankönyvváltásra került sor. 

 

6.2.2. A szülők tájékoztatása tankönyvekről, taneszközökről 

Tankönyvrendelés előtt az iskola tájékoztatja a szülőket a megrendelésre kerülő 

könyvekről és munkafüzetekről. A tanévzárón tájékoztatjuk a szülőket a következő 

tanévkezdéshez szükséges taneszközökről (a szülők egy taneszköz listát kapnak kézhez). 

Leendő elsőseink szüleit a beiratást követő szülői értekezleten informáljuk a szükséges 

taneszközökről. 

 

6.3. Étkezési támogatás 

A 31/1997. Gyermekvédelmi Törvény 151. § (5) bekezdése szerint a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult: 

 gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

Gyermekétkeztetés esetén,  

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 1-8. évfolyamon 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az 

intézményi térítési díj 100%-át, 

- a fentiek alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi 

térítési díj 50%-át, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi 

térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [Gyvt. 151. § (5)]. 

Az alanyi jogon járó étkezés kedvezménye a mindenkori jogszabályoknak megfelelő körre 

vonatkozik, a szülő írásban igényelheti a megfelelő igazolás bemutatásával. 
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Az egyéb lehetőségekről (támogatás a napközis és menzai díjakhoz) az iskola 

lehetőségeinek függvényében dönt. A támogatást a szülő írásban kérvényezheti kereseti 

és egyéb jövedelmi igazolások csatolásával az intézmény vezetője felé. 

 

7. A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres 

tájékoztatásának rendje, formája 
 

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat a tanuló 

minden kérdésről, az iskola működéséről, a pedagógusok munkájáról. Tájékoztatást 

kaphat az őt és tanulmányait érintő kérdésekről. E körben javaslatot tehet és kérdést 

intézhet az iskola vezetőségéhez, pedagógusaihoz. Erre legkésőbb 30 napon belül választ 

kell kapnia. 

A tanuló információt kaphat: 

 osztályfőnökétől, 

 iskolagyűlésen, 

 a diákönkormányzaton keresztül. 

 

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthat a tanuló: 

 bármely osztályfőnöki órán, 

 a képviselőkön keresztül a diáktanácsban. 

 

A tanuló kérdést intézhet: 

 az iskola igazgatójához fogadóóráján, 

 a Szülői munkaközösséghez, 

 osztályfőnökéhez.   
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NEVELŐI HÁZIREND 
 

8. A pedagógus jogai 
 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilletik a következő jogok: 

 a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a 

nevelés és tanítás módszereit megválassza, 

 a helyi tanterv alapján, a munkaközösség véleményének kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, 

taneszközöket, 

 a saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és 

oktató munkáját anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné 

a gyermeket, tanulót. Vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglalhat 

állást, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

 irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, 

 minősítse a tanulók teljesítményét, 

 hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, 

illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a 

nevelőtestület tagjait megillető jogokat, 

 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

 szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen 

helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, 

 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait, 

emberi méltóságát tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét 

értékeljék és elismerjék. 

 

9. A pedagógus kötelességei 
 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 

összefüggésben kötelessége: 

 nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 

többoldalúan közvetítse, 

 nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló 

egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 

fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 

tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos 

helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 

szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön. Ha észleli, 

hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye 

fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye, 



                                                       
NEVELŐI HÁZIREND 

 

 

19 

 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 

tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében, 

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

 a szülőket, és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen 

tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 munkáját pontosan és felkészülten, a legjobb tudása szerint lássa el, 

 a nevelés és szakmai képzés fontos hordozói a tanárok, akik 

munkafegyelemben, emberi magatartásban, szakmai kérdésekben, a munka 

szeretetében a tanulók példaképeinek kell lenniük, 

 alaposan ismerje meg növendékei személyiségét, képességét, tehetségét, 

 rendszeres kapcsolatot tartson az iskolavezetéssel, az osztályban tanító 

tanárokkal, 

 a továbbtanulásra jelentkező tanulók felvételi vizsgájához adjon meg minden 

szakmai segítséget, az egyéb szülői támogatások mellett, 

 - az alkotó értelmiségi ember hivatásából adódóan - folyamatosan képezze 

magát. A továbbképzések segítségével felszámolhatja hiányosságait, növeli 

emberi nyitottságát, alkalmassá teszi új pedagógiai, szakmai módszerek 

elsajátítására, 

 az 55. életévüket be nem töltött pedagógusaink számára hétévente (hét éven 

belül) kötelező a szervezett pedagógus-továbbképzésen való részvétel. Az 

igazgató, igazgatóhelyettes öt évre a továbbképzési programot, a beiskolázási 

tervet minden év március 15-ig készíti el, 

 segítse az újonnan érkező kollégáit (beilleszkedés, helyi szokások, szakmai 

elvárások megismertetése), 

 a gyakornoki szabályzat értelmében a szakmai vezető irányítsa és segítse - a 

hároméves szakmai gyakorlatot még nem teljesített - pedagógust az intézményi 

működés megismerésében, a pedagógiai módszerek helyi szokásoknak 

megfelelő kialakításában és alkalmazásában, 

 keressen megfelelő formát a szülőkkel való kapcsolattartásra, kísérje 

figyelemmel a rábízott tanuló személyiségének alakulását és tanulmányi 

előmenetelét, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai elhivatottsága 

alapján tárgyszerű, eligazító választ adjon, 

 megjelenjen az iskolai ünnepélyeken és a munkatervben rögzített, egész iskolát 

érintő rendezvényeken, 

 munkája során ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, gyakorlóhely, WC-

k és mosdók) rendjére, tisztaságára, a társadalmi tulajdon védelmére, 

 a tanórák, foglalkozások közötti szünetekben a beosztása szerint ügyeletet 

biztosít, illetve a tanítás befejezése után az induló falujáratokra kíséri és 

felszállítja a tanulókat. 
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10. A pedagógusok munkarendje 
 

A pedagógusok heti munkaideje 40 óra, amely 

 neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből, 

 a kötött munkaidő fennmaradó része: a nevelő és oktatómunkával, 

gyermekekkel összefüggő egyéb feladatok ellátásához szükséges időből áll. 
 
 
A pedagógus köteles órája vagy az egyéb programok kezdete előtt 15 perccel 

munkahelyén megjelenni. 

10.1. A munkarendhez kapcsolódó előírások 

 

 A pedagógus öltözködése, megjelenése ízléses, szolid, mértéktartó legyen, a 

munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelennie. 

 Kizárólag káros szenvedélyektől (alkohol, cigaretta, kábítószer, stb.) mentes 

munkavégzés fogadható el. 

 A tanórákon fegyelmezett munkának kell folyni, ezért azt semmivel megzavarni 

nem lehet (mobiltelefon használata, magánügyek intézése, étkezés, 

újságolvasás, …).  

 A pedagógus betegségből eredő távolmaradásának okát lehetőleg az előző 

napon, de legkésőbb a munkakezdés előtt 30 perccel köteles az 

intézményvezetőnek bejelenteni, és a jogszabályokban meghatározott módon 
munkába állásának első napján utólag igazolni. 

 A helyettesítési anyagot köteles a helyettesítő pedagógus rendelkezésére 

bocsátani. Továbbtanulás, továbbképzés, hivatalos elfoglaltság esetén a 

pedagógus a munkaközösség-vezetőnek legalább három nappal előre köteles 

bejelenteni a távolmaradás okát és időpontját, valamint egyeztetni a 

helyettesítés módját. A távolmaradást dokumentummal igazolnia kell. 

 A pedagógus a munkahelyéről csak betegség vagy hivatalos elfoglaltság miatt 

maradhat távol. Rendkívüli magánügy intézése kizárólag az igazgató 

engedélyével, előre egyeztetve történhet. 

 

11. Hivatali titkok megőrzése     
 

A dolgozó köteles a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet 

illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben 

jutott tudomására és amelynek közlése az intézményre, a munkáltatóra, vagy más 

személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó 

szabályoknak és elvárásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a 

szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 
 

Hivatali titoknak minősülnek a következők: 

 A dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok. 

 A tanulók személyiségi jogaihoz fűződő adatok. 

 A dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok. 
 
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi 

dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg 

annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
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12. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül. Felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén az intézmény 

dolgozói az alábbi szabályok betartásával kötelesek elősegíteniük a tömegtájékoztató 

eszközök munkatársainak tevékenységét: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 Az intézménnyel kapcsolatos nyilatkozattétel csak az igazgató tudtával és 

engedélyével történhet. 

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök 

munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok 

szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó 

felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 

érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, 

az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 

amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 

közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 

részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 
 

13. Záró rendelkezés 
 

A munkafegyelemre, a nevelői házirend betartására vonatkozó ellenőrzés 

folyamatos. Az észlelt hiányosságokról feljegyzést kell készíteni, a pedagógust 

értesíteni kell. A hiányosság gyakoriságától és súlyosságától függően szóbeli, írásbeli 

figyelmeztetés, kiemelkedően súlyos esetben fegyelmi eljárás lehet a következmény. 

 

 

 

14. Eljárási szabályok 

14.1. A tájékoztatás, megismerés és hozzáférhető elhelyezés, 

felülvizsgálat rendje 

Az iskola pedagógusai a házirend elfogadására összehívott nevelőtestületi értekezleten 

kapnak tájékoztatást. Az iskola tanulói a Diáktanácsülésen és az osztályfőnöki órán 

kapnak felvilágosítást. A szülők a SZM választmányi és a szülői értekezleten kapnak 
tájékoztatást.  

A házirend elolvasható a tanáriban, és hozzáférhető az iskola igazgatói irodájában, 

könyvtárában.  

A Házirend kétévenként felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. 
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14.2. A házirend hatálya 

 

 A házirend területi hatálya kiterjed az iskola területére (épület, tornaterem és 

udvar), az iskolán kívüli (ide értve az iskolába érkezéstől kezdve a távozásig 

az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is), valamint az iskola 

területén kívüli rendezvények helyszínére (tanulmányi kirándulások, erdei 

iskola) is.  

 Az időbeli hatály az ideérkezéstől a jogszerű eltávozásig tart, továbbá a 

pedagógiai program részeként tartott kötelező iskolán kívüli foglalkozások, 

programok időtartamára is kiterjed. 

 A házirend személyi hatálya kiterjed az iskolába beiratkozott kiskorú 

tanulókra, a velük foglalkozó pedagógusokra, és az iskola többi 

alkalmazottjára. A szülőre száll vissza a gyermekének felügyeleti 

kötelezettségével járó felelősség az iskola jogszerű elhagyása után, valamint a 

tanítás nélküli pihenőnapokon, és szünnapokon. 

14.3. Legitimációs eljárás 

A Magyarmecskei Általános Iskola átdolgozott Házirendjét a nevelőtestület a 2016. 

augusztus 29-án tartott értekezletén elfogadta. 

 

 

………………..……………………………… 

                nevelőtestület nevében 

 

Véleménynyilvánítók: 

 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy az intézmény átdolgozott Házirendjét megismertük és élhettünk 

véleményezési jogunkkal. 

 

………………………………………………… 

                       DÖK nevében 

 

Az intézmény szülői munkaközössége képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy az 

intézmény átdolgozott Házirendjét megismertük és élhettünk véleményezési jogunkkal. 

 

 

 

………………………………………………… 

               szülők közössége nevében 

 

 

A Magyarmecskei Általános Iskola átdolgozott Házirendjét  118-II./2016.  

határozatszámon jóváhagyta: 

 

……………………………………..…………. 

     intézményvezető aláírása 
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15. Mellékletek 

15.1. Tornaterem házirendje 

15.1.1. A tornaterem használati rendje 

 

 A helyiségek átadásáért és átvételéért az iskola takarítói a felelősek. 

 A teremben tartózkodni sportolás céljából kizárólag edzőcipőben lehet. 

 Tornaterem épületében lévő zárt légterű helyiségekben (beleértve a küzdőteret, az 

irodát, folyosót, mellékhelyiségeket és az egyéb helyiségeket) valamint az iskola 

egész területén a dohányzás tilos.  

 A dohányzási korlátozás érvényes a Tornateremben megtartott bármely rendezvény 

idején is valamennyi  résztvevőre.  

 A dolgozók kötelesek a dohányzási tilalmat betartani, illetve betartatni. Az 1999. évi 

XLII. tv. 3. § (1) bekezdésének megfelelően kötelesek a dohányzásra vonatkozó 

korlátozás megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni. A felhívás 

eredménytelensége esetén az érintett személyt a Tornaterem elhagyására felszólítani 

és vele szemben – a jegyzőn keresztül – az ÁNTSZ Sellyei Városi Intézeténél 

egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezni. 

 A törvény 3. § (2) bekezdése értelmében az intézkedő dolgozó jogosult az érintett 

személyt a személyazonosságának igazolására felszólítani.  

 A Tornaterem épületének folyosói bejáratánál, illetve folyosóin a dohányzás tilalmára 

figyelmeztető piktogramot kell elhelyezni.  

 Jelen szabályzatot minden dolgozóval, tornatermet igénybevevővel meg kell 

ismertetni és a megismerést az aláírásával igazoltatni.  

 Kutyát, egyéb háziállatot a Tornaterem területére behozni TILOS! 

 Az Tornateremben található eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésüknek 

megfelelően szabad használni. 

 

 

A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használata a tanulók számára 

 

A testnevelés órák és sportfoglalkozások célja, hogy fejlessze a tanulók alapvető fizikai 

készségeit; így az erőt, gyorsaságot, állóképességet, ügyességet, hogy ezáltal edzett, jó 

testalkatú, egészséges felnőtt váljék belőlük.  

A testnevelés és sportfoglalkozások során fokozott a balesetveszély, fontos a tanári 

utasítások pontos követése és az alábbiak betartása: 

 

 A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét 

védő szabályokat és tanári utasításokat betartani. 

 Az öltözőkbe és a tornaterembe, csak az előző osztály távozása után mehetsz be, 

tanári felügyelettel. 

 Az öltözői tárgyak épségéért az éppen ott öltöző osztály felel, a sérülést vagy 

rongálást azonnal jelentsd tanárodnak! 

 Amíg a testnevelő tanár megérkezik, az öltöző előtt kell várakoznod csöndben és 

fegyelmezetten. 

 Az öltözők az öltözködési időt kivéve zárva tartandók, erről testnevelő tanárod 

gondoskodik. 

 Az öltözőkben személyes dolgaidat rendben kell hagynod. 

 Az óra után az öltözőben vagy a tornateremben hagyott felszereléseidért az iskola 

felelősséget nem vállal. 

 A mosdókat rendeltetésszerűen használd! 



HÁZIREND 
1. sz. MELLÉKLETE 

 

TORNATEREM HÁZIRENDJE 

 

 

24 

 

 Élelmiszert bevinni és fogyasztani a tornateremben és az öltözőkben egyaránt 

tilos! 

 A testnevelés órákon a különböző ékszerek viselete, valamint a rágógumizás 

balesetveszélyes és tilos;  

 A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni.  

 Mindkét helyiségben és a sportudvaron is ügyelj a tisztaságra! 

 A tornateremben a váltócipő használata - felmentés estén is – kötelező.  

 Engedély nélkül a tornaeszközök használata tilos és balesetveszélyes! 

 A tornateremből engedély nélkül semmilyen eszközt nem vihetsz ki! 

 A szertárba csak szaktanáraid engedélyével léphetsz be!  

 A torna- és sportszereket mindig rendeltetésszerűen használd, vigyázz azok 

épségére, az okozott kárt köteles vagy megtéríteni! 

 A tornatetemből foglalkozások alatt csak tanári engedéllyel távozhatsz! 

 Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, karkötő, 

egyéb ékszer és karóra viselete a testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon! 

 A tornaterembe csak a testnevelés órához szükséges felszerelést, eszközt viheted 

be magaddal. 

 Ha felmentett vagy, tanítási órán akkor is együtt kell lenned osztályoddal, az órát 

tartó pedagógus felügyelete alatt. 

 A tornaórán kötelező öltözékről a tanév elején, szülők részére az osztályfőnök, 

tanulók részére a testnevelő tanárok adnak felvilágosítást. 

 A sportfelelős feladata az öltözői rend és fegyelem biztosítása. 

 A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a sportszereket. 

 Testnevelés óra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, 

rendben kell hagyni, ez az óravezető tanár felelőssége. 

 A tornaterem állagának további romlását elkerülvén a padokat mindkét 

végénél megemelve szállítsuk egyik helyről a másikra.  

 A zsámolyokat egymásra rakva tároljuk úgy, hogy két zsámoly egymás alján vagy 

egymás tetején legyen elhelyezve. Ha a hagyományos módon tároljuk, a bőr 

(vagy szövet) előbb-utóbb kiszakad.  

 Amennyiben baleset történt jelenteni kell az igazgatónak, illetve baleseti 

jegyzőkönyvet kell felvenni az esetről.  

 

 

15.1.2. Bérbeadásának rendje 

 

A Tornatermet mindenki a Házirendben foglaltak figyelembe vételével veheti 

igénybe. 

 

 A tornaterem (illetve annak kiszolgáló helyiségei öltözők, mosdók folyosók) az alábbi 

tevékenységek céljára vehetők igénybe: kizárólag csak sport tevékenység. 

 A tornaterem sporttevékenység céljából, a sport-tevékenységet két nappal, 

előzetesen történő  egyeztetés alapján vehető igénybe, a következő időpontokban: 

 

 Hétfőtől péntekig: 16,00 - 19,00 óráig 

 Szombaton és vasárnap kizárólag az előre egyeztetett időpontokban 

 

 A helyiségek használatát, valamint az igénybevett felszerelés megnevezését és annak 

mennyiségét, az e célra rendszeresített nyilvántartó lapon kell rögzíteni, a terem 

használatáért felelős személy megnevezése (elérhetősége) és aláírása mellett.  

 

 A bérlést a jelentkezés sorrendje határozza meg az üres időpontokra.  
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 A bérleti díj befizetése számla ellenében, rendszeres sport-szabadidős tevékenység 

esetén; alkalmi sport-szabadidős tevékenység esetén, a bérleti díj befizetése számla 

ellenében a az iskolatitkárnál történik. A fizetést előre kell teljesíteni. 

 

Bérleti díjak:  

- külsősöknek, más településről jövőknek az intézmény vezetősége határozza meg, 

melynek mértékét évente felülvizsgálja. 

 

 Ki kell jelölni minden egyes bérléshez egy a használatért felelős személyt, akivel az 

Iskola, mint fenntartó a bérleti szerződést aláírja, illetve nyilatkozik, hogy honnan 

jöttek. A nyilatkozatban megadott adatokat a tornaterem gondnoka ellenőrizheti. 

Visszaélés esetén a tornaterem használati lehetőség az adott bérlő számára 

megszüntethető. 

 

 A bérlő köteles a tornaterem használatának rendjét és a tornaterem szabályzatát (A 

tornaterem házirendjét) betartani.  

 

Tornaterem szabályzat 

 

1. A tornaterembe belépni csak Testnevelő tanár jelenlétében, vagy az aláírt belépési 

engedéllyel rendelkező felelős személy jelenlétében lehet.  

2. Az engedéllyel rendelkező személy anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a teremben 

tartózkodókért.  

3. Tornateremhez kulcsot csak az engedéllyel rendelkező veheti fel a felelős személytől. 

A kulcsfelvételkor minden alkalommal be kell mutatnia az engedélyt, és igazolnia kell 

magát fényképes igazolvánnyal.  

4. Teremkulcsot mindig a felelős személytől kell felvenni, leadni és átadni. Ez a 

rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha csoportváltás van. A felelős személynek 

minden esetben regisztráltatnia kell magát.  

5. Ételt, italt bevinni tilos. A tornaterem egész területén szigorúan tilos a 

dohányzás és a szeszes ital fogyasztása.  Ügyelni kell a tisztaságra.  

6. Sportszert, vagy szereket a rendeltetésének megfelelően szabad használni és mindig a 

helyére kell visszatenni.  

7. A berendezésben, illetve sportszerekben okozott kárt meg kell téríteni. Minden 

esetben haladéktalanul jelezni kell, ha anyagi kár keletkezett. Erről jegyzőkönyvet kell 

készíteni. A jegyzőkönyv megtalálható a tornaterem irodájában.  

8. Tornaterembe kizárólag váltócipőben szabad belépni. A cipő talpa nem lehet fekete, 

csakis kizárólagosan teremcipő a megengedett.  

9. Terem zárásakor az ablakokat be kell zárni, a villanyt minden helyiségben lekapcsolni, 

valamint a termet gondosan bezárni és a kulcsokat leadni a felelős személynek.  

 

Öltöző 

 

1. Az öltözőben csak a termet használók tartózkodhatnak.  

2. Tisztasági követelményeket be kell tartani.  

3. Ügyelni kell a WC, zuhanyzók, mosdók rendeltetésszerű használatára.  

4. Az öltözőben csak a foglalkozásokon részt vevők felszerelése lehet bent.  

5. Az öltözőbe csak tiszta cipővel szabad belépni.  
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Engedély a tornaterem használatához! 

 

 Alulírott, …………………………………………………… (bérlő – magánszemély, baráti társaság 

képviselője, egyesület képviselője) felelősségem teljes tudatában kijelentem, 

hogy a tornaterem használatával kapcsolatos szabályokat elfogadom és betartom.  

 A Tornaterem használatával kapcsolatos szabályok minden pontját elolvastam, 

megértettem.  

 Engedély hatályba lépése a keltezés dátuma, valamint érvényessége 20…………….  

-ig alkalmanként ……..órától………óráig tart.  

 

 Kelt: ……….., Magyarmecske, ……………………… 

 

 

Bérlő    ph.          Bérbeadó 

 

 Kapja:  

 1. Teremkulcsért felelős személy 

 2. Engedéllyel rendelkező személy  

 3. Irattár 

 4. KLIK Sellyei tankerület 
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15.2. Munkaköri leírások 

15.2.1. Az igazgatóhelyettes munkaköri leírása 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakör megnevezése: igazgatóhelyettes 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás: 

Megbízás időtartama: megbízása visszavonásig érvényes 

 

A munkakör célja 

 

Az általa irányított szervezeti egység irányításával összefüggő operatív vezetői feladatok 

elvégzése az iskola szervezeti és működési szabályzatában – és más szabályzó 

dokumentumokban – foglaltaknak megfelelően, a vezetői munkamegosztás közösen 

kialakított rendje alapján, a mindennapi működés zavartalanságának biztosítása 

érdekében. Az igazgató egyszemélyi felelősségének érintetlenül hagyása mellett, felelős 

a szervezeti felépítésben meghatározott területek munkájáért. Alapvető feladatai és 

kötelességei szakmai-vezetési (pedagógiai irányító-ellenőrző) és ügyviteli területekre 

vonatkoznak. 

 

Közvetlen felettesi hatásköre 

 

Az általa irányított szervezeti egység valamennyi pedagógusa és nevelő-oktató 

munkájukat közvetlenül segítő alkalmazottja felett közvetlen felettesi hatáskört gyakorol. 

Gyakorolja mindazon feladat- és hatásköröket, amelyeket az igazgató saját feladat- és 

hatásköréből az igazgatóhelyettes számára a szervezeti és működési szabályzatban 

rögzítettek szerint lead. 

 

Pedagógiai feladatai 

 

 Irányítja és felügyeli az nevelő-oktató munka egészét. 

 Felügyeli a munkaközösségek tevékenységét. 

 Ellenőrzési jogköre kiterjed az iskolában folyó oktató-nevelő munka, a tanulók 

foglalkoztatásának minden területére. 

 A tanórai és az egyéb foglalkozások ellenőrzéséről feljegyzést készít, tapasztalatairól 

beszámol az igazgatónak. Az iskolavezetőséggel egyeztetett terv szerinti pedagógiai 

irányító-ellenőrző munkájával segíti a pedagógiai programban, illetve az éves iskolai 

munkatervben meghatározott feladatok megvalósítását. 

 Segíti és ellenőrzi az iskolai házirend betartását. 

 A tantárgyfelosztás alapján az igazgató utasításainak megfelelően kialakítja, irányítja 

és felügyeli az egyéb foglalkozások rendjét és a tanulók felügyeletét. 

 Gondoskodik a tanulmányok alatti vizsgák megszervezéséről és lebonyolításáról. 

 Gondoskodik az iskolai ünnepélyek megszervezésének koordinálásáról, annak 

előkészületeit figyelemmel kíséri. 
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 Javaslatot tesz kitüntetésre, jutalmazásra, részt vesz a pedagógusok értékelésének 

folyamataiban. 

 Felügyeli a pedagógusok szülői szervezettel való folyamatos kapcsolattartását. 

 Rendszeresen figyelemmel kíséri a diákönkormányzat tevékenységét, képviseli annak 

ülésein az iskolavezetést, továbbítja az ott megfogalmazottakat az igazgató felé. 

 Részt vesz azt iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési 

szabályzatának, házirendjének és más szabályzatainak, valamint dokumentumainak 

elkészítésében, felülvizsgálatában és átdolgozásában az igazgató és az iskolavezetés 

döntése alapján. 

 Javaslatot tesz az igazgatónak az osztályfőnök személyére. 

 Segíti a nyolcadikos, illetve a továbbtanulni kívánó tanulók pályaválasztási 

tevékenységét. 

 Ellátja valamennyi, az igazgatóval egyeztetett vezetői feladat- és hatáskört előzetes 

megbeszélés alapján. 

 Döntési jogkörrel vesz részt az iskolavezetőség ülésein, állást foglal az általa 

irányított szervezeti egység és az iskola életét érintő valamennyi kérdésben, 

javaslatot terjeszt elő a nevelőtestületi ülés napirendjére. 

 Részt vesz a pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltató intézményekkel, 

valamint a gyermekotthonokkal és gyermekjóléti szervezetekkel való kapcsolattartás 

vezetői feladataiban. 

 Ellátja az iskolában folyó gyermekvédelmi tevékenységrendszer szakmai felügyeletét. 

 Szervezi és koordinálja a bemutató órák előkészítésének és lebonyolításának 

munkáit. 

 

Ügyviteli feladatai 

 

 Ellenőrzi a foglalkozási tervekben foglaltak szakszerű megvalósítását és a nevelő-

oktató munka adminisztrációs teendőinek ellátását. 

 Iskolai statisztikai jelentéseket készít. 

 Részt vesz az iskolát érintő valamennyi ellenőrzési folyamatban.  

 Részt vesz a pedagógusok munkájának megítélését szolgáló óralátogatásokon és -

megbeszéléseken, észrevételeivel, tapasztalataival segíti a pedagógiai munka 

magasabb színvonalú elvégzését. 

 Részt vesz az iskola tantárgyfelosztásának tervezésében, gondoskodik az órarend 

elkészítéséről, a tanári ügyelet megszervezéséről. 

 Részt vesz az intézmény és a PR-tevékenységének irányításában, javaslatokat tesz a 

fejlesztési stratégia és az iskolai arculat kialakításának kérdéseiben. 

 Gondoskodik a mindenkori pedagógus helyettesítés megoldásáról. Összegzi a 

helyettesített tanítási órákat és egyéb foglalkozásokat. 

 Összefoglaló jelentéseket, elemzéseket készít, illetve készíttet az igazgató vagy külső 

intézmények felkérésére, illetve fenntartói utasításra. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az osztálynaplók és az egyéb 

foglalkozási naplók vezetését.  

 

 

A teljesítményértékelés módja 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás jogszabályban 

foglalt rendje alkotja teljesítményértékelése joghatásokat is magába foglaló alapját. 

 Munkájában nyomon követhető legyen az általa vezetett szervezeti egységek 

sokirányú fejlesztése és fejlődése. 

 Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott szervezeti egységek 

fejlődéséért, amit iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 
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15.2.2. A tanító munkaköri leírása/egész napos oktatás 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakör megnevezése: tanító 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás: a függelékben szereplő igazgatói rendelkezés szerint 

Megbízás időtartama: 

 

A munkakör célja 

 

Az iskola alsó tagozatán az alapvető feladat a tanulók iskolai életre szocializálása, 

kötelességtudatuk és feladattartásuk kialakítása, az alapkészségek fejlesztése; az 

egészséges életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetése, 

gyakoroltatása a tanulókkal; a tanulók életkornak megfelelő foglalkoztatása a Nemzeti 

alaptanterv (a továbbiakban: Nat) és az iskola pedagógiai programjának szellemében. 

 

Alapvető felelősségek és feladatok 

 

 A tanító felelős a rábízott tanulók tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért; jogait és 

kötelességeit a nemzeti köznevelési törvény, továbbá végrehajtási rendeletei, 

valamint az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai tartalmazzák. 

 Következetesen betartja a pedagógus etika normáit. 

 Osztályában a tantárgyfelosztáson meghatározott tantárgyakat tanítja. 

 Napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat az 

osztályában tanító nevelőkkel, és az egész napos iskolai munkarendnek megfelelően 

egyeztet az aznapi tevékenységekről. 

 Törvény adta jogánál fogva a tanításhoz maga választja meg a felhasználni kívánt 

taneszközöket és módszereket. Választása során tekintettel kell lennie arra, hogy 

munkájával a nevelőtestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgálja. A felelős 

taneszköz- és módszerválasztás feltétele, hogy a tanító megismerje a rendelkezésre 

álló tanítási programokat és eszközöket. Folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az 

új szakmai törekvésekről. Mindezek érdekében konzultál munkaközössége 

vezetőjével. 

 Tanóráira és egyéb foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

tanulóknak az életkori sajátosságoknak megfelelő foglalkoztatására, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására. 

 Tanórai munkáját a tanulók adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat 

szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén – a 

fejlesztőpedagógussal, ill. gyógypedagógussal együtt – a tanulási képességeket 

vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságnál vizsgálatot kezdeményez annak 

érdekében, hogy minden tanuló a képességeinek megfelelő intézményben 

folytathassa tanulmányait. Gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő 

foglalkoztatására is, amit a tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó 

foglalkozás, illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet. 
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 Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – elsajátítsa a 

helyi tanterv követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek 

megfelelő ismereteket. 

 A tanulók tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 

helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 

legyen. Az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának 

megtartására. A kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal 

együtt értékeli. Az írásgyakorlatot és a matematikai feladatokat a következő órára, de 

legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani. 

 Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek, valamint 

a kulcskompetenciák komplex fejlesztését. 

 A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi. 

Feladata a tanulók minél alaposabb megismerése, amit állandó, tudatos 

megfigyeléssel, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség szerinti 

családlátogatásokkal és különböző vizsgálatok segítségével érhet el. 

 Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti 

velük az iskola házirendjét. 

 Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek. 

 A tanulás megszerettetésére, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetésére, a tanulók spontán érdeklődésének fenntartására, fejlesztésére 

törekszik munkája során. 

 Felelős azért, hogy a tanulók a tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges 

körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő időt töltsenek 

szabad levegőn való mozgással is. 

 Egyéb foglalkozások keretében tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a 

tanulók életkorának, igényeinek megfelelően. 

 A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. 

 A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait. 

 Tiszteli a tanuló emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a 

tanulóktól is. 

 Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

tanulók segítéséről. Ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez. 

 Részt vesz az általa tanított tanulókat érintő szülői értekezleteken, osztályozó 

értekezleteken, esetmegbeszéléseken, problémamegoldó fórumokon, évfolyam-, 

illetve osztályszintű megbeszéléseken. 

 Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden – az osztályt, illetve az egyes 

tanulókat érintő – kérdésről rendszeresen tájékoztatja. A tanulók előmeneteléről 

szóló minősítéseket, érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi a tájékozató füzetbe. A 

munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, fogadóórát tart. 

 Tájékoztatja a szülőket az iskolában használatos taneszközökről, szükség szerint 

részt vesz a tankönyvek kiosztásában, meghatározza a szükséges füzetek és 

íróeszközök körét. 

 Szervezőmunkát végez a szülői szervezet megalakításában. Az arra alkalmas és 

vállalkozó szülőket bevonja a tanulmányi munka és a szabadidős foglalkozások, 

kirándulások, táborozások megszervezésébe. 

 A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai 

értékelési rendszerről. 
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 A tanító, mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek 

meghatározásában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való 

részvétel. 

 Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztálya megfelelő felkészítésével – a 

megbeszéltek szerint a tanulók életkorától függően műsorok betanításával – járul 

hozzá. 

 Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi és 

helyettesítési teendők ellátása. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

feletteseit, és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a 

helyettesítés szakszerűségéhez. 

 Szükség szerint kapcsolatot tart az óvodával, valamint a felső tagozaton tanító 

kollégáival. 

 Szakmai munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, 

kihasználja az iskola által biztosított továbbképzési lehetőségeket. 

 Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola programjainak 

kialakításában. 

 Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi, és ezek szolgálatában 

szervezi. 

 Nagy gondot fordít a tanulók változatos foglalkoztatására, az iskolában töltött 

idejének célszerű, hasznos, intenzív tanulás-módszertani, a tanulást hatékonyan 

segítő foglalkozásokkal való kitöltése, melyben a szabadidő hasznos eltöltése és az 

egészséges életvitelre való nevelés is hangsúlyos szerepet játszik 

 Feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás feltételeinek 

megteremtése, módszereinek megtanítása és a szükség szerinti segítségnyújtás. 

Gondoskodik arról, hogy a tanulók a heti rendben megjelölt tanulmányi 

foglalkozásokon tanuljanak, írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék. Ezt 

mennyiségileg és minőségileg mindig ellenőrzi a tanulási időben. A nehezebben 

haladó tanulókat a megadott időkeretek között korrepetálja vagy segítésüket 

tanulócsoportok, tanulópárok szervezésével biztosítja. 

 Az egésznapos munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel 

való kitöltése. 

 Az adott időkeret szabta lehetőségek szerint csoportja számára kézműves, kulturális, 

sport- vagy játékfoglalkozásokat szervez, biztosítva ezek színvonalát. 

 Az étkezési rend szerint megszabott időben az ebédlőbe kíséri az órarendben kijelölt 

csoportot, ott gondoskodik a kulturált étkezés feltételeiről, a személyi higiénia 

szabályainak betartásáról, a tanulók fegyelmezett viselkedéséről. 

 A szabadidőben biztosítja a tanulóknak a foglalkozásokat, a szabad levegőn való 

mozgást, kikapcsolódást, eközben személyesen felügyel rájuk. Ez idő alatt indirekt 

módon irányítja tevékenységüket. 

 A foglalkozások befejezése után a beosztása szerint ügyeletet biztosít, illetve az 

induló falujáratokra felszállítja a névsorában szereplő tanulókat. 

 Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével – munkaideje alatt – 

biztosítja az ebédlő, a tanterem, a zsibongó és az iskolaudvar rendjét és biztonságát. 

 Gondoskodik a számára kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök gondos 

tárolásáról és állaguk megőrzéséről. 

 Aktívan részt vesz a munkaközösség munkájában, alkalomszerűen bemutató órákat, 

illetve foglalkozásokat tart. 
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A teljesítményértékelés módja 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás jogszabályban 

foglalt rendje alkotja teljesítményértékelése joghatásokat is magába foglaló alapját. 

 Munkájában nyomon követhető legyen tanulóinak sokirányú fejlesztése és fejlődése a 

tanévek folyamán. 

 Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott tanulók tanulmányi 

fejlődéséért, amit iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 

 Az iskolavezetés előre meghatározott rendben látogatja tanítási óráit. 

 

 

 

15.2.3. A tanár munkaköri leírása/egész napos oktatás 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakör megnevezése: tanár 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás: a függelékben szereplő igazgatói rendelkezés szerint 

Megbízás időtartama: 

 

A munkakör célja 

 

Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban 

meghatározott rendben, a pedagógiai program alapértékeinek szakmai munkában 

történő érvényesítésével. 

 

Alapvető felelősségek és feladatok 

 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit 

általában az ágazati jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg. 

 Következetesen betartja a pedagógus etika normáit. 

 Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a 

módszerek és a taneszközök szabad megválasztásával, tervszerűen végzi. Megismeri 

a szaktárgyában rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek közül az 

iskola pedagógiai koncepciója alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a 

legmegfelelőbbet. 

 Év elején – a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe véve 

– a képességek fejlesztését célzó foglalkozási tervet készít. 

 Tanítási óráira és egyéb foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen 

és pontosan megtartja. Az azonos szaktárgyakat tanítókkal rendszeresen konzultál a 

pozitív hatások elérése érdekében. 

 Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket 

optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, eközben gondot fordít 

arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen. 
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 Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 10 napon 

belül kijavítja és kijavíttatja. A dolgozatírás időpontját a tanulókkal előre közli, ennek 

segítségével, a többi pedagógussal együtt biztosítja, hogy ugyanabban az osztályban 

egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjanak. 

 A félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel az érdemjegyek lezárása előtt megíratja. 

 A kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük 

együtt értékeli. 

 Megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket, annak 

ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett tanulók tanításakor és 

osztályzásakor. 

 Az iskolavezetés jóváhagyásával a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban 

haladó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet, lehetőséget 

biztosítva a számukra a pozitív eredmény mielőbbi elérésére. 

 A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola 

lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához szakkör, 

önképző kör, művészeti csoport, tanulmányi, kulturális vagy sportversenyekre való 

felkészítés keretében. 

 Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésére álló szemléltető 

eszközöket. 

 Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, 

megőrzéséről, a szertár rendjéről, és öntevékenyen részt vállal a szemléltetőeszköz-

állomány fejlesztésében. 

 Az iskola pedagógiai programjában, éves munkatervében meghatározott – 

szaktárgyával kapcsolatos – szabadidős programok, versenyek megszervezésében 

aktív szerepet vállal. 

 Az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon történő 

megbízással az éves munkatervben rögzített óraközi ügyeletet vállal, szükség szerint 

– az iskolavezetés utasítására – helyettesítést végez. 

 Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát: pontosan 

vezeti az osztálynaplót és a foglalkozási naplókat; a tanulók érdemjegyeit beírja/íratja 

a tájékoztató füzetbe, s azt kézjegyével ellátja. 

 Kötelezően részt vesz a fogadóórákon. Szükség szerint egyéni fogadóórát is tart. A 

szülőkkel való találkozási alkalmakkor tájékoztat a tantárgyi követelményekről, a 

tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyermekük fejlődésében felmerülő 

problémákat. 

 Kötelezően részt vesz a tantestületi értekezleteken, megbeszéléseken; joga van 

véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 

 Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepélyen, megemlékezésen. 

 Kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgya 

körébe tartozó új tudományos eredmények megismerése és a módszertani 

fejlesztések körében való tájékozódás. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

feletteseit, és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a 

helyettesítés szakszerűségéhez. 

 Aktívan részt vesz munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival 

önképzésben szerzett ismereteit; egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. 

Részt vesz a helyi tanterv kidolgozásában, helyi és területi versenyek szervezésében. 

 Szaktárgya tanításával egy időben alapvető kötelessége a tanulók személyiségének a 

nevelőtestülettel közösen kialakított koncepció mentén való fejlesztése, a pedagógiai 

programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete. 
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 Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; ennek előmozdítása érdekében 

együttműködik az osztályfőnökkel és vele egy osztályban tanító pedagógusokkal. 

 Nagy gondot fordít a tanulók változatos foglalkoztatására, az iskolában töltött 

idejének célszerű, hasznos, intenzív tanulás-módszertani, a tanulást hatékonyan 

segítő foglalkozásokkal való kitöltése, melyben a szabadidő hasznos eltöltése és az 

egészséges életvitelre való nevelés is hangsúlyos szerepet játszik 

 Feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás feltételeinek 

megteremtése, módszereinek megtanítása és a szükség szerinti segítségnyújtás. 

Gondoskodik arról, hogy a tanulók a heti rendben megjelölt tanulmányi 

foglalkozásokon tanuljanak, írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék. Ezt 

mennyiségileg és minőségileg mindig ellenőrzi a tanulási időben. A nehezebben 

haladó tanulókat a megadott időkeretek között korrepetálja vagy segítésüket 

tanulócsoportok, tanulópárok szervezésével biztosítja. 

 Az egésznapos munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel 

való kitöltése. 

 Az adott időkeret szabta lehetőségek szerint csoportja számára kézműves, kulturális, 

sport- vagy játékfoglalkozásokat szervez, biztosítva ezek színvonalát. 

 Az étkezési rend szerint megszabott időben az ebédlőbe kíséri az órarendben kijelölt 

csoportot, ott gondoskodik a kulturált étkezés feltételeiről, a személyi higiénia 

szabályainak betartásáról, a tanulók fegyelmezett viselkedéséről. 

 A szabadidőben biztosítja a tanulóknak a foglalkozásokat, a szabad levegőn való 

mozgást, kikapcsolódást, eközben személyesen felügyel rájuk. Ez idő alatt indirekt 

módon irányítja tevékenységüket. 

 A foglalkozások befejezése után a beosztása szerint ügyeletet biztosít, illetve az 

induló falujáratokra felszállítja a névsorában szereplő tanulókat. 

 Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével – munkaideje alatt – 

biztosítja az ebédlő, a tanterem, a zsibongó és az iskolaudvar rendjét és biztonságát. 

 Gondoskodik a számára kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök gondos 

tárolásáról és állaguk megőrzéséről. 

 Aktívan részt vesz a munkaközösség munkájában, alkalomszerűen bemutató órákat, 

illetve foglalkozásokat tart. 

 

 

 

A teljesítményértékelés módja 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás jogszabályban 

foglalt rendje alkotja teljesítményértékelése joghatásokat is magába foglaló alapját. 

 Munkájában nyomon követhető legyen tanulóinak sokirányú fejlesztése és fejlődése a 

tanévek folyamán. 

 Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott tanulók tanulmányi 

fejlődéséért, amit iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 

 Az iskolavezetés előre meghatározott rendben látogatja tanítási óráit. 
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15.2.4. A fejlesztőpedagógus munkaköri leírása 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakör megnevezése: fejlesztőpedagógus 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás: a függelékben szereplő igazgatói rendelkezés szerint 

Megbízás időtartama: 

 

A munkakör célja 

 

A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott 

szakértői véleményben, valamint a szakvéleményben foglaltak szerinti jogszabályban 

előírt fejlesztések biztosítása a tanulók számára. 

 

Alapvető felelősségek és feladatok 

 

 A fejlesztőpedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek 

és személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit 

általában az ágazati jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg. 

 Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a 

módszerek és a taneszközök szabad megválasztásával, tervszerűen végzi. 

 Következetesen betartja a pedagógus etika normáit. 

 A többi pedagógussal együtt negyedévi rendszerességgel átnézi a nyilvántartásban 

szereplő tanulók szakvéleményeit, illetve szakértői véleményeit. Egyeztetik a meglévő 

diagnózis alapján az ellátandó feladatokat, azok meglétét, kellő óraszámban történő 

ellátását. Közösen ellenőrzik a szakvélemények, illetve szakértői vélemények 

érvényességét. Segíti az osztályfőnököt a vizsgálati és a kontrollvizsgálati kérőlapok 

helyes és szakszerű kitöltésében. 

 Előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a matematika-, olvasás- és írástanulással 

kapcsolatos problémákkal küzdő tanulókkal való szakszerű foglalkozásokat, illetve 

elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket (egyéni fejlesztési terv 

készítése, a tanulók fejlődésével kapcsolatos tájékoztató beszámolók elkészítése 

stb.). 

 Törvény adta jogánál fogva a foglakozásaihoz maga választja meg a felhasználni 

kívánt taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie 

arra, hogy munkájával a tantestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgája. 

Ennek érdekében konzultál a szakmai munkaközösségek vezetőivel is. 

 A felelős taneszköz- és módszerválasztás feltétele, hogy a fejlesztőpedagógus 

megismerje a rendelkezésre álló tanítási programokat és eszközöket, így folyamatos 

önképzéssel kell tájékozódnia az új szakmai törekvésekről. 

 Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális 

kihasználására. 

 Szükség esetén a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottságok vizsgálatát kezdeményezi annak érdekében, hogy a tanuló tanulási 
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problémáinak megfelelő szakemberhez kerüljön, illetve ha ez szükséges, 

kezdeményezze megfelelő iskolatípusba irányítását. 

 A tanulók tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 

helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók munkáját úgy, hogy az értékelés 

motiváló hatású legyen. 

 Foglalkozásai során kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek 

fejlesztését. 

 A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi. 

Feladata a tanulók minél alaposabb megismerése, amit folyamatos megfigyelésükkel 

és különböző vizsgálatok segítségével érhet el. 

 Fokozatosan szoktatja hozzá tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására. 

 Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek. 

 Meghatározó szerepe van a tanulók tanuláshoz való viszonyának kialakításában; 

feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, diákjai spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése. 

 A foglalkozásain különös gondot fordít a tanulók együttműködési készségének, 

önállóságának és öntevékenységének kialakítására. 

 A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait. 

 Tiszteli a tanulók emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a 

tanulóktól is. 

 Ellátja az általa fejlesztésben részesített tanulókkal kapcsolatos iskolai 

adminisztrációs munkát, vezeti naplóját, adatokat szolgáltat a statisztika 

elkészítéséhez. 

 Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden – az egyes gyerekeket érintő – 

kérdésről haladéktalanul tájékoztatja, fogadóórát tart. 

 Mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek 

meghatározásában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való 

részvétel. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

feletteseit. 

 Munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, az iskola által 

biztosított továbbképzési lehetőségeket kihasználja (könyvtárhasználat, 

tanfolyamok), újonnan szerzett ismereteiről beszámol munkaközösségében. 

 

 

A teljesítményértékelés módja 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás jogszabályban 

foglalt rendje alkotja teljesítményértékelése joghatásokat is magába foglaló alapját. 

 Munkájában nyomon követhető legyen tanulóinak sokirányú fejlesztése és fejlődése a 

tanévek folyamán. 

 Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott tanulók tanulmányi 

fejlődéséért, amit iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 

 Az iskolavezetés előre meghatározott rendben látogatja tanítási óráit. 
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15.2.5. A gyógypedagógus munkaköri leírása 

 

A munkavállaló neve: 

A munkakör megnevezése: gyógypedagógus 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás: a függelékben szereplő igazgatói rendelkezés szerint 

Megbízás időtartama: 

 

A munkakör célja 

 

A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott 

szakértői vélemény alapján az arra jogosult sajátos nevelési igényű tanulók számára 

gyógypedagógiai foglalkozások megtartása. A fejlesztőpedagógusok nevelő-oktató 

munkájának szakmai segítése. 

 

Alapvető felelősségek és feladatok 

 

Szükséges képességek 

 Változatos gyógypedagógiai módszerek alkalmazása 

 Gyógypedagógiai diagnosztikai ismeretek 

 Gyógypedagógiai terápiák ismerete 

 

Személyi tulajdonságok 

 Pedagógiai elhivatottság 

 Teamben történő gondolkodás 

 Kiváló kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő képesség 

 Empátia, egyéni kisugárzás 

 Ötletesség 

 Fantáziagazdagság 

 Kitartás, türelem 

 Pontosság, precizitás 

 

Feladatköre részletesen 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit 

általában az ágazati jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg. 

 Következetesen betartja a pedagógus etika normáit. 

 Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján– élve 

a pedagógusi szabadság lehetőségeivel, de ezt alárendelve a tanulók érdekeinek és a 

kollektív munkaközösségi, vagy nevelőtestületi döntéseknek –, a módszerek és a 

taneszközök szabad megválasztásával, a tanév elején összeállított egyéni fejlesztési 

terv alapján végzi. 

 Törekszik a differenciált foglalkoztatás és az egyéni haladási ütem tervezésére. 

Habilitációs – rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti a tanulók sérült képességeit, 

fejletlen funkcióit. Alapos egyéni felkészülés alapján tartja a foglalkozásokat. 

 Az iskolában folyó nevelő-oktatómunka mérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében 

meghatározott rend szerint méréseket végez, azokban részt vesz. 
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 Alkotó módon részt vállal a tanulók folyamatos felzárkóztatásában, a pályaválasztási 

feladatokban, a gyermekvédelmi tevékenységben és az iskolai élet 

demokratizmusának fejlesztésében. 

 Közreműködik a többi pedagógus szakmai munkájának segítésében tanácsok, 

javaslatok megfogalmazásával. 

 Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület pedagógiai és ezzel összefüggő 

feladataiban. 

 A pedagógiai tevékenysége alatt álló tanulók fejlődéséről, magatartásáról, a felvetődő 

sajátos problémákról szóban és írásban tájékoztatja az érintett pedagógusokat, illetve 

a szülőket. Ellenőrzi az információk tudomásul vételét. 

 Széleskörű kapcsolattartásra törekszik a nevelőtestület tagjaival nevelési és 

szaktárgyi kérdésekben. 

 Szükség esetén hospitál tantárgyi órákon vagy fejlesztőfoglalkozásokon. 

 Rendszeresen fejleszti szakmai, gyógypedagógiai felkészültségét. Ennek érdekében 

felhasználja az önképzés és szervezett továbbképzés alkalmait. 

 Ellátja a tanügyi dokumentációk adminisztrációját, valamint egyéb, a foglalkozásaival 

kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, iskolai ünnepségeken, 

megemlékezéseken és az egyéb intézményi rendezvényeken. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a 

helyettesítés szakszerűségéhez. 

 Aktívan részt vesz munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival 

önképzésben szerzett ismereteit; egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. 

Részt vesz a helyi tanterv kidolgozásában, helyi és területi versenyek szervezésében. 

 Partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, részt vesz a szülői értekezleteken. Szükség 

esetén egyéni megbeszélésre behívja a szülőt. 

 A fenti feladatokon kívül az iskolavezetés, illetve a tantestület más feladatokkal is 

megbízhatja a munka feltételeinek előzetes megbeszélése alapján, a jogszabályban 

előírtak szerint. 

 

Különleges felelősségek és tevékenységek 

 

Személyekért vállalt felelősség 

 Szükség szerint részt vesz a szabadidős iskolai programok szervezésében és 

lebonyolításában. 

 Szükség szerint részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 

Információkezelés 

 A tanulók és családjaik adatait a személyiségi jogok védelmének figyelembe vételével 

kezeli. 

 Az intézményről szerzett információit hivatali titokként kezeli. 

 

A teljesítményértékelés módja 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás jogszabályban 

foglalt rendje alkotja teljesítményértékelése joghatásokat is magába foglaló alapját.  

 Munkájában nyomon követhető legyen tanulóinak sokirányú fejlesztése és fejlődése a 

tanévek folyamán. 

 Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott tanulók tanulmányi 

fejlődéséért, amit iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 

 Az iskolavezetés előre meghatározott rendben látogatja tanítási óráit. 
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15.2.6. Az osztályfőnök munkaköri leírása 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakörhöz kapcsolódó beosztás megnevezése: osztályfőnök 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás: tanítói/szaktanári munkaköri leírásában foglaltak 

szerint 

Megbízás időtartama: 

 

A munkakör célja 

 

Az osztályt és annak tanulóit érintő iskolai fejlesztő hatások koordinálása: a nevelési 

tényezők összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való 

fejlesztése érdekében. Az osztály közösségi életének szervezése. 

 

Legfontosabb felelősségek és feladatok 

 

 Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az iskola pedagógiai programja és 

az éves iskolai munkaterv, valamint a munkaközösség munkaterve alapján végzi. Az 

osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a tanulók 

személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi 

tevékenységük irányítása, önállóságuk és öntevékenységük fejlesztése. 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv 

és az osztályfőnöki órák tématerve. 

 Személyiség- és közösségfejlesztő munkája során az iskola pedagógiai programjában 

preferált alapértékek elfogadtatása érdekében törekszik a tanulók személyiségének, 

családi és szociális körülményeinek alapos megismerésére, a szülők iskolával 

szembeni elvárásainak, a tanulókkal kapcsolatos ambícióinak megismerésére. 

 Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályon belül uralkodó 

értékrendet. 

 Osztályáról a félév és az év végén az iskolavezetés által meghatározott szempontok 

alapján helyzetelemzést készít. 

 Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal. 

 Látogatja osztálya tanítási óráit, egyéb foglalkozásait; tapasztalatait, észrevételeit, s 

az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

 Szükség esetén – felettesei hozzájárulásával – az osztályban tanító és az érintett más 

pedagógusokat tanácskozásra hívja össze (esetmegbeszélés). 

 Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a 

nevelőtestületi értekezleten ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi 

szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az osztályban tanító pedagógusokkal 

megvitatja az addigi és a következő időszak teendőit. 

 Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a 

tanulásban. Értékeli az osztállyal és az osztályban tanító többi pedagógussal együtt a 

tanulók magatartását és szorgalmát. 
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 Tiszteletben tartja a tanulók emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy az osztály 

közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen minden tanulónak a demokratikus 

közéleti szereplésre történő felkészülésre. 

 A tantárgyfelosztásban meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket 

használja fel az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására. 

Az osztályfőnöki órák témáit foglalkozási tervben rögzíti. Az osztályfőnöki órákon 

folyó irányított beszélgetések tükrözik a rendre, tisztaságra, udvarias, kulturált 

viselkedésre, fegyelmezett munkára és tanulásra; a munka és a dolgozó ember 

tiszteletére, az önművelés igényére, a testi-lelki egészség megőrzésére, a 

környezetvédelemre, demokratizmusra, önismeretre, harmonikus, társas kapcsolatra 

való nevelést. Az egyes alapkérdésekkel való foglalkozás mértékét, a ráfordított időt 

és az osztályfőnöki tematikában kerülő egyéb kérdéseket az iskola pedagógiai 

programja és a tanulók fejlettségi szintje alapján választja ki. A tanmenetben 

tervezett témák feldolgozására alaposan felkészül, ugyanakkor a tanulók 

érdeklődésének, aktivitásának figyelembevételével rugalmasan kezeli azokat. 

 Felkészíti az osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi 

osztálya szabadidős foglalkozásait oly módon, hogy így megismertesse a tanulókkal a 

kultúra és a művelődés változatos formáit, kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas 

kialakításának igényét. 

 Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti 

tevékenység iránti érdeklődést, az osztály életének demokratikus szervezésével 

kifejleszti bennük az ehhez szükséges képességeket. 

 A tanulók minden iskolai tevékenységét (beleértve az egyéb foglalkozásokat is) 

értékeli. 

 Kialakítja a tanulókban a reális önértékelés igényét. 

 Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás 

megismertetésére. A tanulók életkorának megfelelően szakmai ismeretekkel, 

önismereti gyakorlatokkal készíti fel őket a pályaválasztásra (pályaválasztási 

orientáció). 

 Biztosítja az osztályterem rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak 

megőrzését. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik 

a szülőkkel. 

 Az iskolai munkatervben meghatározottak szerint szülői értekezletet, fogadóórákat 

tart. 

 Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, szervezeti és működési 

szabályzatát, házirendjét, s megbeszéli velük a gyermekeiket érintő elképzeléseit az 

osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

 Megszervezi az arra vállalkozó és alkalmas szülők részvételét a tanulás segítésében, a 

pályaválasztási, iskolai szabadidős programok, kirándulások, táborozások 

szervezésében. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végez a szülők előzetes értesítésével. 

 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket gyermekeik magatartásáról, szorgalmáról, 

tanulmányi előmeneteléről, alkalmazza az házirendben rögzített dicséret és 

elmarasztalás formáit. 

 Elvégzi az iskolavezetés által meghatározott adminisztrációs teendőket, felel az 

osztálynapló szabályszerű, naprakész vezetéséért, a törzslapok pontos 

felfektetéséért. 

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése 

érdekében gondoskodik számukra a szociális és tanulmányi segítségnyújtásról.  

 A tanulókkal minden érdemjegyet beírat a tájékoztató füzetbe, s rendszeresen 

ellenőrzi, hogy aláíratták-e a jegyeket és bejegyzéseket. 
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 Regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, adatokat szolgáltat osztályáról az 

iskolai statisztikák elkészítéséhez. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 

Kiegészítő információk 

 

Munkakörülmények: 

 

 Az osztályfőnököt megilleti a jog, hogy az osztályában ő tanítsa szaktárgyait. 

 Munkájához az iskolavezetés jogszabályban meghatározott pótlékot folyósít. 

 

A teljesítményértékelés módja 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás jogszabályban 

foglalt rendje alkotja teljesítményértékelése joghatásokat is magába foglaló alapját. 

 Félévente összefoglaló elemzést készít az osztály tevékenységéről a nevelőtestület 

számára, az igazgató igénye szerint adatokat szolgáltat. . 

 

 

15.2.7. A munkaközösség-vezető munkaköri leírása 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakörhöz kapcsolódó beosztás megnevezése: munkaközösség-vezető 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás: tanítói/szaktanári munkaköri leírásában foglaltak 

szerint 

Megbízás időtartama: 

 

A munkakör célja 

 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalának javítása. Az 

iskolavezetés segítése az egyes szakterültek munkájának tervezésében, szervezésében, 

ellenőrzésében és értékelésében. 

 

Közvetlen felettesi hatásköre 

 

Az általa irányított munkaközösség valamennyi pedagógusa felett közvetlen felettesi 

hatáskört gyakorol. 

 

Legfontosabb felelősségek és feladatok 

 

 A munkaközösség-vezetőt az igazgató bízza meg. 

 A munkaközösség-vezető irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős annak 

szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatás színvonaláért. 
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 Fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti a módszertani eljárásokat, és erre 

biztatja munkaközössége tagjait is. 

 Ismeri a köznevelés fejlesztési programját, az ágazati jogszabályokat. 

 Szakterületének megfelelően részt vesz – a munkaközösségekkel együtt – az iskola 

pedagógiai programjának és a helyi tanterveknek a kidolgozásában. 

 Tanév elején elkészíti a munkaközösség munkatervét, félév végén és tanév zárásakor 

értékeli a munkaközösség munkáját. 

 Alkotó módon közreműködik az iskola különböző szabályozó dokumentumainak 

létrehozásában, módosításában az igazgató által meghatározottak szerint. 

 Javaslatot tesz a munkaközösséghez tartozó tantárgyakat illetően a 

tantárgyfelosztásra, véleményezi a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Módszertani értekezleteket tarthat, bemutató foglalkozásokat, nyílt napokat 

szervezhet. 

 Tantárgycsoportjában pályázatokat, tanulmányi, kulturális és sportversenyeket 

szervez a munkaközösséggel együtt. 

 Egységes követelményrendszer kialakítására törekszik. 

 Az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végezhet. 

 Önképzése példamutató, segíti a munkaközösség tagjainak a továbbképzését is. 

 Részt vesz szakmai pályázatokon, ösztönzi és segíti ebben kollégákat is. 

 Fokozott figyelemmel segíti a munkaközösségben dolgozó pályakezdő nevelők 

munkáját 

 Elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak foglalkozási terveit, 

ellenőrzi a követelmények megvalósítását. 

 Ellenőrzi és értékeli a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, 

intézkedéseket kezdeményez az igazgatónál, javaslatot tesz a jutalmazásra és a 

kitüntetésre. 

 Rendszeresen – legalább félévenként két alkalommal – órát látogat a munkaközösség 

tagjainál, a tapasztalatokat az érintett kollégákkal és az iskolavezetéssel megbeszéli. 

 Irányítja az iskolai munkatervben rögzített eredményméréseket, összegzi és elemzi a 

tapasztalatokat, levonja a szükséges következtetéseket, javaslatokat tesz a 

hiányosságok felszámolására. 

 Negyedévenként ellenőrzi a munkaközösséghez kapcsolódó tantárgyak osztályzatait. 

 Tapasztalatai alapján információkat nyújt feletteseinek a döntések előkészítéséhez. 

 A munkaközösségéhez tartozó szaktanárokat érintő döntésekben véleményezési 

joggal rendelkezik. 

 Javaslattétellel véleményezi a munkaközösségéhez tartozó pedagógusok jutalmazását 

és intézményvezetői hatáskörben adható többletjuttatásait. 

 Részt vesz az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás 

feladataiban a jogszabályban foglalt lehetőségek szerint. 

 

Kiegészítő információk 

 

Munkakörülmények: 

 

 Munkájához az iskolavezetés jogszabályban meghatározott pótlékot folyósít. 

 

A teljesítményértékelés módja 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás jogszabályban 

foglalt rendje alkotja teljesítményértékelése joghatásokat is magába foglaló alapját. 

 Munkájában nyomon követhető legyen tanulóinak sokirányú fejlesztése és fejlődése a 

tanévek folyamán. 
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 Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott gyermekek tanulmányi 

fejlődéséért, amit iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 

 Munkájáról félévenként beszámol az iskolavezetőség által kiadott szempontok 

alapján. 

 Az iskolavezetés előre meghatározott rendben látogatja tanítási óráit. 

 

 

 

15.2.8. A szabadidő szervező munkaköri leírása 

 
A munkavállaló neve: 

 

 

A munkakörhöz kapcsolódó beosztás megnevezése: szabadidő szervező 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás:  

Megbízás időtartama: 

 

A munkakör célja 

 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalának javítása. Az 

iskolavezetés, az osztályfőnökök és a tanulók segítése a szabadidő színvonalas 

eltöltésének megszervezésében, lebonyolításában. 

 

Főbb feladatai és felelősségei 

 

 segíti az iskola pedagógusainak és a tanulók szabadidő szervezéssel, közösségi élet 

kialakításával összefüggő munkáját 

 az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, 

programok előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység 

segítése 

 a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység tervezése, 

előkészítése, szervezése, lebonyolításában való részvétel, tájékoztatás nyújtása a 

szabadidős programokról  

 a tanulóközösség, a diákönkormányzat munkájának segítése 

 délelőtti ügyeletben való aktív részvétel, előzetes beosztás szerint 

 a szülői szervezet /közösség/ munkájának segítése 

 az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése 

 az egészséges életmód, a szenvedélybetegségek megelőzéssel összefüggő szabadidős 

tevékenység szervezése 

 az alapvető emberi értékek, a nemzeti, nemzetiségi kisebbségi hagyományok iskolán 

belüli megismertetésben, a kulturális, etnikai másság megismertetésében és 

elfogadtatásában való közreműködés 

 az iskola kapcsolatai kiépítésének, társintézményekkel való együttműködésének 

segítése 

 együttműködés az osztályfőnökökkel, a diákönkormányzat munkáját segítő 

pedagógussal 
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 munkavégzése során figyelembe kell vennie, hogy a szabadidős programok önkéntes 

alapon szerveződnek és akkor segítik a demokratikus kultúra kialakítását, ha a 

program végén reálisan értékel, jutalmaz. 

 a rendezvények anyagi hátterének, forrásainak felkutatása, előteremtése, koordinálva 

az igazgatóval, diákönkormányzattal, szülői munkaközösséggel. 

 

Munkavégzéséhez a következő feltételeket az iskola biztosítja: telefon, fénymásoló-, 

számítógép használat, útiköltség térítés. 

 

Személyes felelőssége az iskola kulcsainak biztonságos kezelése. 

Szabadságát köteles - lehetőleg - tanítási szünetben kivenni. 

 

 
 

15.2.9. A rendszergazda munkaköri leírása 

 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakörhöz kapcsolódó beosztás megnevezése: Rendszergazda 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás:  

Megbízás időtartama: 

 

 

A munkakör fő célkitűzése: 

Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, 

az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési- oktatási feladatainak 

alárendelve, a számítástechnika tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve 

végzi. 

 

Folyamatos feladatai 

Általános feladatok 

 Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint 

beépíti a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

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

javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. 

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

felmérésével, kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

 Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez, 

szerver helyiségbe és a számítástechnika terembe bejutás lehetősége, különösen 

indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát 

naplóba kell jegyeznie. 

 Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés 

terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben 
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okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza 

vírusvédelmi rendszer kiépítését. 

 Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 

nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük 

 

Hardver 

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

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

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

bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. 

 Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről 

munkanaplót vezet. 

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

javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

 Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak a számítástechnikai 

termek és berendezések állapotáról, állagáról. 

Szoftver 

 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

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

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

 Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait 

elvégzi, a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

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

használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása is feladata. 

 Az ISZ-ben rögzített módon biztonsági adatmentést végez. 

 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver 

jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy 

stabilitását. 

Hálózat 

 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére. 

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

állapothoz igazítja. 

 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott 

főbb lehetőségeket. 

 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. 

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

felhasználói jogokat karbantartja. 

 Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági 

beállításaira. 

 

Időszakos feladatai 

 

 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő 

rendszereket működteti, nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos 

felügyeletéről. 

 Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. 
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15.2.10. A könyvtáros munkaköri leírása 

 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakörhöz kapcsolódó beosztás megnevezése: könyvtáros 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás:  

Megbízás időtartama: 

 

Főbb feladatai és felelősségei 

 

 Közreműködik az iskolai könyvtár működésére vonatkozó belső szabályozás 

elkészítésében és felülvizsgálatában – pl.: A könyvtár működési rendje. 

 Figyelemmel kíséri, biztosítja a könyvtár működésének általános alapkövetelményeit: 

 a könyvtárhelyiség megfelelő-e (könnyen megközelíthető, tágas, a könyvelhelyezés 

szabad polcrendszerben megoldott), 

 a könyvtári alapdokumentumok száma, összetétele megfelelő-e, igazodik-e az 

általános iskola által ellátandó feladatokhoz, 

 rendelkezésre áll-e a könyvtári dokumentumokról a lelőhelynyilvántartás, 

 a könyvtár működésének egyéb technikai feltételei biztosítottak-e, pl.: asztalok, 

székek, könyvtári dokumentumok kiadásához szükséges eszközök stb. 

 Gondoskodik arról, hogy a könyvtár az előre meghatározott nyilvántartási rendben 

rendelkezésre álljon a tanulók, illetve a pedagógusok részére.  

 Indokolt esetben javaslatot tesz a könyvtár nyitvatartási rendjének módosítására. 

 

A könyvtári alapfeladatok ellátásához kapcsolódó tevékenység 

 

 Az intézményvezető számára összeállítja a könyvtári állomány fejlesztésére 

vonatkozó elképzeléseket, melynek során figyelembe veszi: 

 az oktatás során jelentkező igényeket,  

 a tanulók jelzéseit,  

 a pedagógusok elvárásait. 

 Gondoskodik a meglévő könyvtári gyűjtemények gondozásáról, rendezéséről. 

 Tájékoztatást nyújt a könyvtárban található dokumentumokról, részletes információt 

nyújt az igénybe vehető szolgáltatásokról. 

 Közreműködik abban, hogy a könyvtár helyisége tanórai foglalkozás megtartására 

alkalmas legyen, segít a könyvtár működésének, tevékenységének bemutatásában. 

 Ellátja a könyvtárhasználattal kapcsolatos szolgáltatási feladatokat az egyéni, és 

csoportban érkező könyvtárhasználók esetében is. 

 Végzi a könyvtári dokumentumok kölcsönzési feladatait. 

 

A könyvtár működésével kapcsolatos feladatok 

 

 Segíti a tanulók könyv kölcsönzését, segítséget, tanácsot ad a keresett témával, 

illetve szerzővel kapcsolatban. 
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 Biztosítja a nyugodt könyvtárhasználathoz szükséges körülményeket. Indokolt 

esetben fegyelmezi a hangoskodó tanulókat. 

 Külön figyelmet szentel a terem nyugalmának biztosításában. 

 Ügyel arra, hogy a könyvári dokumentumok ne sérüljenek, ne rongálódjanak meg, 

erre figyelmezteti a könyvtárhasználókat. 

 Visszaveszi és kiadja a kölcsönzött könyveket, elvégzi a kölcsönzött könyvekkel 

kapcsolatos nyilvántartási feladatokat. 

 Könyv rongálás, illetve a könyv visszaszolgáltatás elmulasztása esetén javasolja a kár 

megtérítését az intézményvezető számára. 

 Ellátja a könyvállomány leltározásával kapcsolatos feladatokat. 

 Őrzi és az érdeklődők számára átadja az iskola szervezeti dokumentumait, így 

különösen: az SZMSZ-t, a Pedagógiai programot, a Házirendet, a Minőségirányítási 

programot, adatvédelmi szabályzatokat. 

 

Tartós tankönyvek kezelésével kapcsolatos feladatok 

 

 Gondoskodik a tartós tankönyvek kezeléséről. 

 Nyilvántartásba veszi a könyveket, illetve kiadja azokat az érintett tanulóknak. 

 Ellenőrzi a tankönyvek állapotát, szükség esetén javaslatot tesz selejtezésükre, illetve 

a kártérítési igény érvényesítésére a használóval szemben. 

 

 

 

 

15.2.11. Az iskolatitkár munkaköri leírása 

 

A munkavállaló neve: 

 

A munkakör megnevezése: iskolatitkár 

Munkajogi jogviszony típusa: 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: 

Előírt végzettsége: 

Besorolása: 

FEOR száma: 

Közvetlen felettese: 

Közvetett felettese: 

Munkaidő és benntartózkodás: 

Megbízás időtartama: 

 

A munkakör célja 

 

Az intézmény adminisztrációs és tanügyi nyilvántartásainak teljes körű vezetése. Az 

igazgatói titkárság hivatali teendőinek teljes körű ellátása. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

 

 Fogadja és rendszerezi a naponta érkező postai küldeményeket. 

 Bonyolítja a kimenő postai küldeményeket. 

 Hivatalos levelezést folytat, ellátja a kiadmányozással kapcsolatos teendőket, vezeti 

az iktatást. 

 Elvégzi a postázást, vezeti a postai feladókönyvet. 

 Hivatalos telefonbeszélgetéseket és faxhívásokat bonyolít le (hatósági szervekkel, 

fenntartóval, működtetővel, partnerintézményekkel). 
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 Pedagógiai és adminisztrációs írásos anyagot sokszorosít. 

 Naprakészen vezeti és javítja a tanuló-nyilvántartást. 

 Tanév elején a leadott osztálylétszámoknak megfelelően kiosztja a naplókat, 

tájékoztató füzeteket, ellenőrző könyveket. 

 A tanulók iskolába jelentkezésekor és távozásakor elvégzi a szükséges 

dokumentumok kiállítását, gondoskodik a bizonyítvány és egyéb dokumentumok 

kiadásáról, illetve beszerzéséről. 

 Gondoskodik a szükséges formanyomtatványok beszerzéséről. 

 A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerinti teendőket végez a 

Köznevelés Információs Rendszerén keresztül. 

 Elvégzi az elektronikusan előállított papíralapú dokumentumok és az elektronikus 

okiratok kezelésével kapcsolatos, SZMSZ-ben rögzített feladatait. 

 Tanulói vagy szülői kérésre hivatalos iratokat állít ki. 

 Előállítja, kezeli és irattárazza az igazgatói határozatokat. 

 Rendszeresen vezetett a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvek tárolásáról 

gondoskodik. 

 Szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagot az igazgatóhelyettessell 

együttműködve. 

 Közreműködik az irodaszerek megrendelésében. 

 

Különleges felelőssége 

 

Az írásos anyagok, elemzések, tervek, szerződések, utasítások témakörök szerinti, 

időrendes feldolgozása és tárolása. 

 

Tervezés 

 

 A nem dokumentum jellegű, elavult iratok folyamatos selejtezése. 

 Iratrendezési terv készítése. 

 A dokumentumok szabályszerű vezetése, a jogszabályban előírt őrzési idő (irattári 

terv) betartásával. 

 A tárolt iratok könnyebb kezelhetőségének megtervezése. 

 Javaslat az irodatechnikai eszközök modernizálására. 

 

Bizalmas információk kezelése 

 

 Munkája, telefon- és faxhívásai során, továbbá a levelezés kezelésekor rendkívül 

körültekintően jár el. 

 Személyi, pénzügyi adatokat csak igazgatói engedéllyel adhat ki. 

 Bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az iskolavezetőséggel folytatott 

beszélgetések témáit. 

 Vezeti és összesíti a dolgozók hiányzásairól és távolléteiről szóló adminisztrációt, 

közreműködik a többletóra-elszámolás technikai lebonyolításában. 

 Kezeli a diákoknak, pedagógusoknak, technikai és adminisztratív dolgozóknak a 

Köznevelés Információs Rendszerében vezetett nyilvántartását. 

 

 

Ellenőrzés foka 

 

 Gondoskodik arról, hogy a postai küldemények és egyéb iskolai iratok időben 

eljussanak a címzetthez. 
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Kapcsolatok 

 

 Közvetlen napi kapcsolatban áll az igazgatóval és az intézményvezetőség többi 

tagjával. 

 Alkalomszerűen kapcsolatot tart az iskolaorvossal és az iskola védőnőjével. 

 Tanulói beiskolázáskor segít az adminisztrációs teendők elvégzésében, a jelentkezési 

lapok postázásában és a felvételről való visszaigazolás továbbításában az 

osztályfőnök és a tanuló részére. 

 

Munkakörülmények 

 

 Munkavégzéséhez külön irodája van, amelynek berendezéseit, gépeit 

rendeltetésszerűen használja, óvja. 

 

 

A teljesítményértékelés módszere 

 

 Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott munkaterületért, amit 

iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 

 Az iskolavezetés ellenőrzései által tapasztaltak. 

 Kapcsolattartás minősége a tanulókkal, szülőkkel és a kollégákkal. 

 Felmerülő problémák esetén hatáskört túl nem lépő önálló feladatmegoldás. 

 

 

15.2.12. A munkaköri leírások záró rendelkezése 

 

 

Jelen munkaköri leírás ……… év ………………… hónap …… napján lép életbe, és 

módosításáig, illetve a munkajogi jogviszony megszűnéséig érvényes. 

 

…………………, …… év …………………… hónap ……… nap 

 

 

________________________ 

 PH munkáltató 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak teljes körű elvégzését magamra nézve kötelezően 

elismerem. A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

…………………, …… év …………………… hónap  ……… nap 

 

 

________________________ 

munkavállaló 
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15.2.13. A pedagógusok munkaköri leírásának függeléke az igazgatói 

hatáskörben meghatározott kötött munkaidőről 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (5) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján – a fenntartóval egyetértésben – kötött munkaidejét a 

következőkben állapítom meg: 

 

1. A neveléssel-oktatással – tanulókkal való közvetlen foglalkozásokkal – lekötött 

munkaidejének mértéke heti 22-26 óra, amelyet a tantárgyfelosztásban 

meghatározottak alapján az órarendben foglaltaknak megfelelő foglalkozásokkal 

köteles teljesíteni. 

2. A kötött munkaidő fennmaradó részében nevelés-oktatást előkészítő, neveléssel-

oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 

helyettesítést köteles ellátni az iskolavezetés utasításai szerint. 

Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött részében elvégzendő 

további feladatai: 

– ……………………………………………………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. A függelék a munkaköri leírás részét képezi. 

 

…………………, …… év …………………… hónap ……… nap 

 

 

________________________ 

 PH munkáltató 
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