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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

1.1.1.  

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti 

felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra 

vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem 

utal más hatáskörbe. 

 

1.1.2. 

A szervezeti és működési szabályzatra utaló rendelkezéseket, elfogadásának rendjét, tartalmi 

elemeit a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 229/2012.(VIII.28.) 

Kormányrendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról, a 335/2005.(XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről, a 2011. évi CXII. törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

az államháztartás működési rendjéről, valamint a Tatabányai Tankerületi Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg.  

 

 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

 

1.2.1 

A Komáromi Jókai Mór Gimnázium mint közoktatási (nevelési-oktatási) intézmény 

szervezeti és működési szabályzatát az intézmény vezetője készíti el, és a nevelőtestület 

fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor a szülői közösség (iskolaszék hiányában), 

továbbá az iskolai diákönkormányzat – jogszabályban meghatározottak szerint 

véleményezési jogot gyakorol.  

 

1.2.2. 

A szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik 

érvényessé. Fenntartói egyetértés csak azokhoz a szakaszokhoz kell, amelyekben a 

fenntartóra többlet kötelezettségek hárulnak 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

2.1. Az intézmény alapító okiratban és egyéb meghatározott jellemzői 

 

2.1.1  

Az intézmény neve:             Komáromi Jókai Mór Gimnázium 

    székhelye:                2900 Komárom, Táncsics M. u. 32. 

 

2.1.2 

Alapító szerve:                        Komárom Város (Vallási és Közoktatási Minisztérium), 1942 

                                                Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2013 

Alapítói jogkör gyakorlója:    Emberi Erőforrások Minisztériuma 

                           székhelye:    1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
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2.1.3 

Fenntartó neve:                       Tatabányai Tankerületi Központ 

        székhelye:                       2800 Tatabánya, Győri út 29. 

 

2.1.4 

Az intézmény típusa: gimnázium 

 

2.1.5 

OM azonosító: 031931 

 

2.1.6 

Vezetőjének választási, megbízási rendje: 

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 67.-68.§-ában foglaltaknak megfelelően 

nyilvános pályázat alapján öt évre az oktatásért felelős miniszter bízza meg. A pályázat 

mellőzhető, ha az intézményvezető megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. 

Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további ciklusát megelőzően 

a pályázat kiírása kötelező. 

 

2.1.7 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazotti jogviszony 

 

2.1.8 

Köznevelési és egyéb feladata: 

2.1.8.1 Gimnáziumi nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás  

 évfolyamok: négy, öt, hat 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos, 

egyéb pszichés zavarral küzdők) 

 nyelvi előkészítő 

2.1.8.2 Az iskola maximális létszáma: 530 fő 

2.1.8.3 Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 

2.1.9 

Emelt szintű oktatás: idegen nyelv (angol, német), természettudományi/környezetvédelmi,  

                                  film és média 

 

2.1.10 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

2.2 Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata 

 

2.2.1  

hosszú bélyegző: 

 

 

 

 

2.2.2  

körbélyegző: 
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2.2.3 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár 

 

 

2.3 Az intézményi gazdálkodás 

 

2.3.1 

Bankszámla száma, elnevezése: 

Tatabányai Tankerületi Központ KA7001 – 10036004-00336561-00000000 

 

2.3.2 

Az intézmény épületállagának megóvási, technikai működési költségeit, a 

vagyongazdálkodást a naptári évekre összeállított és a Tatabányai Tankerületi Központ mint 

fenntartó által jóváhagyott költségvetés határozza meg. A szakmai, pedagógiai működéssel 

kapcsolatos gazdálkodást is a Tatabányai Tankerületi Központ irányítja. 

 

2.3.3 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

ingatlan: Komárom, Táncsics M. u. 32. 

hrsz.: 739 

hasznos alapterület: nettó 3705 m2 

tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata 

 intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

 fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

 

2.3.4 

A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személy munkaköre: gazdasági ügyintéző 

(előadó), aki munkáját munkaköri leírása és az intézményvezető közvetlen irányítása alapján 

végzi vezetői felelősség nélkül. Munkáltatója: Tatabányai Tankerületi Központ, a munkáltatói 

jogkör gyakorlója a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése, fegyelmi 

döntéshozatal tekintetében: a Tatabányai Tankerületi Központ vezetője, egyéb döntések 

meghozatalában: az intézmény vezetője. Munkavégzéséről teljes körű beszámolási 

kötelezettséggel tartozik az intézményvezető felé.  

 

 

 

3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI-IRÁNYÍTÁSI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

intézményvezető 

intézményvezető-helyettesek 

könyvtárostanár, 

diákönkormányzatot segítő tanár 

 

takarítók, 

karbantartók 

munkaközösség-vezetők 

szaktanárok, 

osztályfőnökök 

       

gazdasági  ügyintéző, 

iskolatitkár 
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3.1. Az intézmény felelős vezetője 

 

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

a takarékos gazdálkodásért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az 

intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt, gyakorolja a ráruházott 

munkáltatói jogokat – kivéve az érdemi döntéseket: kinevezés, közalkalmazotti 

jogviszony megszűntetése -, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az intézmény 

közalkalmazottai felett, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

 

Munkáltatói joga kiterjed különösen 

a) a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírásának kiadására, 

b) a munkaidő-beosztás (munkarend) megállapítására, 

c) a napi feladatok meghatározására, 

d) a munkahelyen történő benntartózkodás elrendelésére, illetve a munkahelyen kívül 

történő munkavégzés engedélyezésére, 

e) a munkaközi szünet, a napi pihenőidő, a heti pihenőnap, a heti pihenőidő 

engedélyezésére, 

f) a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, az ügyelet és készenlét elrendelésére, 

g) a szabadság kiadására, engedélyezésére, fizetés nélküli szabadság engedélyezésére. 

Felel a munka- és pihenőidő nyilvántartásának vezetéséért. 

 

Felel továbbá a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 

ellenőrzéséért, a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosításához szükséges intézkedések megtételéért, a nemzeti és iskolai ünnepek 

munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és 

gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az 

intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának 

külső szakértővel történő értékelése céljából. 

 

Előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait.  

 

A tankerületi igazgatónál kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

biztosításához szükséges – az intézkedési jogkörén kívül eső – intézkedések megtételét.  

 

Felel azért, hogy az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében, illetve a 

köznevelési információs rendszerben meghatározottak szerint pontosan elkészüljenek az 

adtaszolgáltatások, illetve a fenntartói intézkedés szerint az intézmény tevékenységéről 

készített átfogó beszámoló. 

 

Évente, illetve a Központ által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a Tankerületi Központ 

beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez. 
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A tankerületi igazgató által meghatározott rendben adatot szolgáltat, és minden év június 

30-ig írásos beszámolót készít a tankerületi igazgató részére az intézmény tevékenységéről. 

 

Véleményezi a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó – a köznevelési intézményt, illetve 

az intézmény közalkalmazottját érintő – döntést, amelyre vonatkozóan javaslattételi 

jogkörrel rendelkezik. 

 

Az Nkt.-ban és a Vhr.-ben, valamint a tankerület SZMSZ-ében meghatározott feladat- és 

hatáskörében gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen az intézmény által a tanulói 

jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott döntések és a 

feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében. A jogszabályban meghatározott 

kiadmányozási jogát az intézmény közalkalmazottjára átruházhatja jelen szabályzatban 

rögzítetten, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható.  

 

A köznevelési intézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az 

intézményvezető jogosult. 

 
 

3.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

 

3.2.1 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el, akik 

munkájukat munkaköri leírásuk alapján az intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzik, akinek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban: 

 az intézményvezető-helyettesek 

 a gazdasági ügyintéző 

 az iskolatitkár 

 

3.2.1.1 

Az intézményvezető-helyettes szintén magasabb vezető, megbízása öt évre szól, mely 

státusz betöltésére szintén nyilvános pályázatot kell kiírni. 

A 2011.évi CXC. törvény 1. számú melléklete alapján két intézményvezető-helyettest kell 

gimnáziumunkban alkalmazni (feltétel: 201-500 tanuló). 

Az intézményvezető-helyettesek megbízását a tantestületi és az intézményvezetői 

véleményezési jogkör megtartásával esetünkben a Tatabányai Tankerület igazgatója adja.  

Az iskolai feladatok indokolttá teszik, hogy az intézményvezető-helyettesek egy-egy 

részterületen önállóan és felelősen intézzék az ügyeket, az intézményvezető feladata ebben a 

vonatkozásban az összhang megteremtése és az információcsere megoldása, valamint a 

helyettesei közötti arányos munkamegosztás. Az egyik intézményvezető-helyettes feladatai 

között elsősorban az intézményi adatszolgáltatás, rögzítés, adatbázis kezelése, az országos 

kompetenciamérés koordinálása szerepel, a másik kolléga a tanórák megfelelő ellátásáért 

(helyettesítések megszervezése), a versenyek, rendezvények, szülői fogadóórák, a 

tanulmányok alatti vizsgák előkészítéséért, felügyeletéért felelős. Emellett az 

intézményvezető-helyetteseknek is tájékozottnak kell lenniük az iskola minden lényeges 

ügyében. 

Az intézményvezető kiadmányozza a helyetteseknek az óraadók munkaellátásának 

igazolását, távolléte esetén a kifizetési kötelezettségek igazolását; tájékoztatókat, 

megkereséseket, versenyfelhívásokat, meghívókat, egyéb leveleket; érdemi döntést nem 

igénylő továbbítandó iratokat; a közbenső intézkedéseket. 

Az intézményvezető-helyettesek az intézményvezetőt – akadályoztatása esetén – képviselik, 

mely képviseletet előzőleg egyeztet az adott helyettessel. 
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Az intézményvezető-helyettesek feladata- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége 

mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírása/leírásuk tartalmaz. 

 

 

3.3. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 

 

A nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az 

időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a 

következők szerint (138/1992.(X.8.) Korm. rend. 7.§ (2): 

a) a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül egyiküknek a nevelési-

oktatási intézményben kell tartózkodnia; 

 

Iskolánkban az intézményvezetőnek legalább hetente 1 napon, az intézményvezető-

helyetteseknek 2-2 napon folyamatosan - tanítási napokon - 7.30-tól 16.00-ig az 

intézményben kell tartózkodniuk, illetve mindaddig, amíg ott saját program folyik 

(versenyek, vetélkedők, mérkőzések, előadások, szakkörök, közösségi programok, 

tanfolyamok stb.). Tanítás nélküli napokon is tartunk vezetői ügyeletet, ha iskolai 

szintű rendezvény van az iskolában.  

Az ügyeletes vezető érdemben elintézi mindazokat az ügyeket, meghozza azokat a 

döntéseket, amelyek a munkaterv és a pedagógiai program megvalósításához, illetve 

feltételeinek a biztosításához szükségesek. Az előzőeken felül ellenőrzi az 

osztálytermek, előadótermek, folyosók, szertárak, tanári munkaszobák és irodák 

rendjét, tisztaságát, díszítését. Vizsgálja, hogy a teljes iskolai környezet állapota 

megfelelő nevelési és oktatási körülményeket biztosít-e a diákok és a tanárok számára. 

 

b) az intézményvezetőt távolléte esetén az intézményvezető-helyettesek képviselik; 

 

c) ha a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői 

feladatok a)-b) pontok szerinti ellátását, az iskolatitkár, ill. a gazdasági ügyintéző mint 

kijelölt közalkalmazottak felelnek a nevelési-oktatási intézmény biztonságos 

működéséért. Felelősségük, intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek, 

tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

A pedagógiai munkát illetően az osztályfőnöki munkaközösség vezetője az illetékes 

helyettesítő. 

 

 

3.4. Az iskola vezetősége 

 

3.4.1.  

Szűkebb vezetőség: 

tagjai: az intézményvezető és helyettesei  

megbeszélést tart: szükség szerint/rendszeresen 

feladata, hatásköre: a feladatok szervezése, ellenőrzése, tapasztalatok értékelése, 

döntéselőkészítő, intézményvezetői hatáskörben döntéshozó 

 

3. 4. 2.  

Az iskola kibővített vezetősége: 

tagjai:  az intézményvezető és helyettesei, a munkaközösség-vezetők, a 

diákönkormányzat patronáló tanára, a diákokat érintő napirendeknél: az iskola 

diákbizottságának elnöke 

hatásköre: véleményező, egyeztető, javaslattevő, döntés-előkészítő 
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3.5 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

 

Közepes méretű középiskola révén a közalkalmazotti létszám sem magas: harminc tejes állású 

aktív pedagógus, egy iskolatitkár, egy gazdasági ügyintéző és hét technikai dolgozó. A 

munkaközösség-vezetők létszáma öt. Napi kapcsolatban van minden alkalmazott 

egymással minden szinten, mindegyik szervezeti egység mindegyikkel, a kapcsolattartás 

inkább hálózatos, mint lineáris. Az ügyintézés és az információáramlás ennek 

következtében gyors az intézményen belül. 

 

 

4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ 

DOKUMENTUMOK 

 

4.1 A törvényes működés alapdokumentumai 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

- alapdokumentumok határozzák meg: 

 alapító okirat 

 pedagógiai program 

 éves munkaterv 

 jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei 

 házirend 

 

 

4.2 Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 

A pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat a gimnázium 

honlapján olvasható, ill. egy-egy példánya megtalálható és hozzáférhető az iskola 

könyvtárában. A házirend egy példányát a szülőnek, tanulónak beiratkozáskor, illetve 

annak érdemi változása esetén át kell adni. 

A tanári szobában megtekinthető és tanulmányozható még az aktuális éves munkaterv. 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

 

5.1 Közalkalmazottak munkarendje 

 

A közoktatásban alkalmazottak körét a Nemzeti köznevelési törvény 1. és 2. számú melléklete, 

a végzettségi és szakképzettségi követelményeket a 3. számú melléklete tartalmazza. a 

munkavégzés egyes szabályait a 62.§-a rögzíti.  

A napi munkarend összehangolt kialakítását, szükség szerinti változtatását, a szabadságok 

kiadását az intézményi feladatellátásnak kell alárendelni, a törvényes munkaidő és a 

pihenőidő figyelembe vételével.  

 

5.1.2.  
A gazdasági, műszaki, technikai alkalmazottak munkarendjét, napi munkaidő beosztását, 

szabadságának kiadását a hatályos jogszabályok, biztonsági előírások betartásával - az 

intézményvezető-helyettesek javaslatainak figyelembe vételével - az intézményvezető 

állapítja meg az intézmény zavartalan működése, a feladatok zökkenőmentes ellátása 

érdekében. 
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5.1.2.1 

A gazdasági és ügyviteli alkalmazott napi munkarendje: 

 gazdasági ügyintéző – hétfőtől péntekig: 7.00 órától 15.00 óráig 

 iskolatitkár - hétfőtől péntekig: 8.00 órától 16.00 óráig;  

   

5.1.3  

A pedagógusok munkarendje és munkaideje: 

 

5.1.3.1 

A nevelési-oktátási intézményben dolgozó, teljes (heti 40 óra) vagy részmunkaidőre 

kinevezett pedagógus munkaideje a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből (22-26 

tanítási óra/hét), valamint a nevelő-, illetve a nevelő és oktató munkával vagy a 

gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges időből áll, melyből 32 órát hetente (kötött munkaidő) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles ellátni. A munkaidő 

fennmaradó részében (8 óra/hét) a munkaideje beosztását, felhasználását maga jogosult 

meghatározni. 
A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra 

előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem 

kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy az 

intézményvezető utasítása alapján - ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb 

feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, 

értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét; elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez 

kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos 

helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében, az iskola kulturális és 

sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, a gyermekek, tanulók 

felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az 

intézményi dokumentumok készítésében. 

 

Minden munkáltatónak meg kell állapítania azt a rendet (a munkahely munkarendjét), 

amelynek keretei között a munkavállaló/közalkalmazott a rábízott feladatokat teljesíti, kitölti 

azt a munkaidőt, amelyre alkalmazták. Teljes munkaidőben történő alkalmazás esetén teljesíti 

a heti 40 órát. 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezik arról, hogy: 

(1) „A munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók 

a) rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, 

b) szabadságának kiadásával, 

c) egyéb munkaidő-kedvezményével 

kapcsolatos adatokat. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt szabályt nem kell alkalmazni, ha a munkavállaló a 

munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő nyilvántartásból megállapíthatónak kell lennie naptári 

naponként vagy egybefüggő 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített rendes és rendkívüli 

munka, továbbá az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontjának.” 

 

Az iskola pedagógusainak – mint minden közalkalmazottjának – munkaügyi 

nyilvántartása névre szóló.  

Az Egyéni munkaügyi (munkaidő) nyilvántartó lapból megállapítható munkanapra 

lebontva a pedagógus  

 munkahelyen történő megjelenése, jelenléte, 

 ténylegesen megtartott foglalkozásai (tanórai, tanórán kívüli, egyéni foglalkozások), 
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 az iskolában töltött további ideje (nevelési-oktatási munkával töltött idő, egyéb), 

 iskolán kívüli nevelési-oktatási munkával összefüggő tevékenysége. 

 

Az Egyéni szabadság-nyilvántartó lapokon rögzítjük  

 az éves rendes szabadság napjait - ami pedagógusok esetében 46 nap évente, s kiadása 

a tanítási szünetek napjaira esik -, 

 a pótszabadságok napjait, egyéb rendkívüli szabadságnapokat,  

 a munkahelyről történő egyéb távolmaradás napjait, valamint annak okát. 

 

A munkaidő egyenetlenül is beosztható (egyes munkanapokon kevesebbet, más 

munkanapokon többet kell munkában töltenie a közalkalmazottnak). Egyenlőtlen 

munkabeosztás esetén sem lehet azonban a napi munkaidő négy óránál rövidebb. 

 

A munkaidő tanítással lekötött részét, a tanítási órák, tanórán kívüli és egyéni foglalkozások 

megtartását az elektronikus napló bejegyzései igazolják. Ezek nélkülözhetetlenek az 

ellenőrzésnél, ill. a többletórák elszámolásánál bizonylatként kezelendők. 

 

A rendes munkaidőn belül a heti kötelező óraszám felett végzett többlettanításért a 

pedagógust óradíj illeti meg.  

 

A pedagógus munkaidejét a következő távollétek csökkentik, melyek a Mt. 55. § (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott távollétek: 

(1) a) keresőképtelensége, 

b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi 

intézményben történő kezelés, valamint 

c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá 

d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, 

e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek 

esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén 

naponta két órára, 

f) hozzátartozója halálakor két munkanapra, 

g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti 

képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre, 

h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára, 

i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez 

szükséges időtartamra, 

j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt 

távollét tartamára, továbbá 

k) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. 

(2) A munkáltató, ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek 

kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc 

napos időtartamra mentesítheti a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési 

kötelezettségének teljesítése alól. 

 

Az igazgatóhelyettesek minden hónap első napjaiban ellenőrzik az előző hónapban 

megtartott tanítási órákat, mely során az elektronikus naplót és a munkaidő 

nyilvántartási lapokon vezetett adatokat összevetik a túlóra-elszámoló lappal.  

 

5.1.3.2 

A pedagógusok tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében általában 07.00-től 

17.00-ig tartózkodhatnak az iskola épületében (ettől eltérő időpontokban csak iskolai 
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közösségi rendezvények, kulturális és tanulmányi versenyek, továbbképzések alkalmával, 

illetve kérésükre igazgatói engedély alapján). 

 

5.1.3.3 

A közoktatási intézmény és az intézményvezető felelőssége miatt meg kell valósítani a 

fiatalok folyamatos felügyeletét, a teljes nyitvatartási időtartamra kiterjedően. Az 

intézményvezető-helyettes tanévenként a heti foglalkoztatási rend (órarend) függvényében 

részletesen szabályozza az intézményvezető utasításai szerint a felügyeleti rendszert.  

 

5.1.3.4 

A pedagógusok napi munkarendjét az oktató és nevelő munkavégzés mellett elsődlegesen 

a vezetők által előírt ügyeleti és helyettesítési rend határozza meg. A felügyeleti feladatokat 

a házirend betartatásán kívül az ügyeleti rend tartalmazza. A konkrét napi munkabeosztások 

összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását 

kell figyelembe venni. Az intézményvezetőség tagjai a fenti alapelv betartása mellett 

javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. Az ügyeleti és 

helyettesítési rendet az intézményvezető hagyja jóvá.  

 

5.1.3.5 

Az órarend szerinti tanítási órák alatt, a tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulókra a 

tanórát (foglalkozást) tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási 

idő előtt és után a felügyeletet az ügyeletes pedagógusok látják el az ügyeleti rend beosztása 

szerint. A tanulók felügyeletének maradéktalan végrehajtásért az ügyeletvezető és az 

ügyeletes pedagógus (hiányzása esetén előre meghatározott ügyeletes helyettese) a felelős. 

A biztonsági követelmények megvalósítása miatt az ügyeletes pedagógus a tanrend szerinti 

munkakezdése előtt 15 perccel korábban köteles munkahelyén megjelenni!  

5.1.3.6 

A pedagógus – ha nem ügyeletes – a tanítási, foglalkozási beosztása előtt legalább 10 

perccel köteles a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete 

előtt annak helyén) megjelenni. 

 

5.1.3.7 

A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy feladatellátásról 

gondoskodni lehessen!  

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, 

de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig köteles jelenteni az intézményvezető- 

helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles 

hiányzásának kezdetekor tanmeneteit a vezetőhelyetteshez eljuttatni az érdemi szakszerű 

helyettesítés érdekében; hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 

szerinti előrehaladást. 

Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt legalább 3 nappal 

(rendkívüli esetben 1 nappal) előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő 

tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az 

intézményvezető-helyettes engedélyezi. 

Az „anya-/apanapok” (gyermeknevelési pótszabadság) igénybevételére csak írásos 

kérelem engedélyezése után kerülhet sor. 

 

5.1.3.8 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség 

szerint- szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy 

nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve 

a tanmenet szerint előrehaladni. A nem szakos helyettesítőnek is a tananyaggal kell 
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foglalkoznia. Helyettesíthető a tanóra más tantárgyi órával is, ha a helyettesítő tanár azt az 

adott osztályban tanítja. 

 

5.1.3.9 

A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felül - a nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető 

adja az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség vezetők javaslatainak 

meghallgatása után. A tervezhető megbízásokat a tanév elején ki kell adni és szerepeltetni 

kell a munkatervben. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az elviselhető 

terhelés. 

 

5.1.4 

Az intézményvezető joga a munkaköri feladatok és a munkaidő beosztása (munkaköri 

leírások), felülvizsgálata és szükséges módosítása.  

 

5.1.5 

Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat és a házirendet az intézményben! Az ezzel kapcsolatos munka- 

és tűzvédelmi képzés az az egyik intézményvezető-helyettes feladata minden tanév elején. 

 

 

5.2 Az intézmény tanu1óinak munkarendje 

 

Az intézmény házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával 

kapcsolatos helyi szabályokat. 

A házirend jogi norma, melynek célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartási szabályok 

minél hatékonyabban érvényesüljenek az iskolában. Ennek érdekében a benne foglalt 

jogérvényesítési szabályok betartása mind a tanulókra, mind a pedagógusokra és más 

iskolai alkalmazottra nézve egyaránt kötelező.  

A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve 

szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott – iskola 

által szervezett - iskolán kívüli rendezvényeken. 

A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi intézkedésnek, fegyelmi eljárás 

lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

53.§-59.§ok tartalmazzák. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a szülői közösség véleményezési jogának 

gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki 

kezdeményezheti. 

 

5.3 A tanév rendje 

 

5.3.1 

A tanév szeptember l-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. Adott tanítási év szorgalmi 

idejének napjait a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában (is) az emberi 

erőforrások miniszterének rendelete határozza meg. A tanítási év szorgalmi ideje csak az 

utolsó évfolyamon rövidebb, ahol a szorgalmi időszakot az érettségi vizsgák követik. A 

szorgalmi időszak minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-

át megelőző utolsó munkanapig tart (tanítási év). 
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5.3.2 

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves 

munkatervben. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program esetleges 

módosításáról, az új tanév feladatairól) 

 az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról - a tanítás 

nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról 

 a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól 

 a házirend esetleges módosításáról 

 

5.3.3  

Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre; tanulmányi és sportrendezvényekre) való 

megfelelő színvonalú felkészítés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, 

képességeket és a rátermettséget figyelembe vevő terhelést adjon. Az intézményi szintű 

ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte kötelező, az 

alkalomhoz illő öltözetben. 

 

5.3.4 

A tanév helyi rendjében jelentős esemény az intézményben történő vizsgáztatás. A 

vizsgarendet a munkatervben rögzítjük. Az érettségi vizsgák mindig az adott tanév 

rendjében meghatározott időben május-júniusban, ill. esetenként október-novemberben 

zajlanak. Az alapvizsgákat a 10. évfolyamosok számára helyi szabályozással júniusban 

tartjuk. 

A különbözeti és beszámoltató vizsgákat novemberben (15-től 30-ig), ill. áprilisban (15-től 

30-ig) tartjuk. Az osztályozó vizsgák időpontja a tanév folyamán előre nem rögzített. A 

javítóvizsga augusztus utolsó hetében van, ill. osztályozó, különbözeti és beszámoltató 

vizsga esetén a vizsgát követő három hónapon belül jelöljük ki a vizsgaidőpontot.  

A vizsgák időpontjáról a tanulókat a jelentkezéskor tájékoztatni kell. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az intézményvezető engedélyezheti, 

hogy a tanuló a fent meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

A tanuló az iskola intézményvezetőjének engedélyével az iskola két vagy több 

évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, ill. az előírtnál 

rövidebb idő alatt is teljesítheti osztályozó vizsgákkal. 

Előrehozott érettségi vizsga csak akkor tehető, ha a tanuló az adott vizsgatárgyból 

teljesítette a tantervi követelményeket, melyet osztályozó vizsgával is lehet teljesíteni. 

A javító-, különbözeti- és osztályozó vizsgák eredményét a megfelelő záradékkal ellátva kell 

a törzskönyvbe és a bizonyítványba bejegyezni. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

5.3.5 

A tanév helyi rendjét az intézmény rendszabályait (házirend) és a baleset és tűzvédelmi 

előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik és aláíratják a tanulókkal, 

az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A házirend egy példányát a szülőnek, tanulónak 

a beiratkozáskor, illetve annak érdemi változása esetén át kell adni. 

 

 

5.4 A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 
 

5.4.1 

Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik 

pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező 

tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők. 
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5.4.2  

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az órák kezdetét és végét csengetés jelzi. A szünetek 10 

percesek, kivéve a 3. óra utáni 15 és a 6. óra utáni 5 perces szünetet. 

A tanítás rendje: 

0.   7.15 –  7.55-ig 

1.   8.00 –  8.45-ig 

2.   8.55 –  9.40-ig 

3.   9.50 – 10.35-ig 

4. 10.50 – 11.35-ig 

5. 11.45 – 12.30-ig 

6. 12.40 – 13.25-ig 

7. 13.30 – 14.15-ig 

8. 14.25 – 15.10-ig 

     9. 15.15 – 15.55-ig 

 

Az órarendkészítés során objektív okok miatt ún. 0. órába kerülő tanórák megtartásával a 

szülői közösség és a diákönkormányzat – a házirend elfogadásával – egyetértett. A 

délutáni tanórán kívüli foglalkozások 14.30-tól 15.55-ig tartanak. Foglakozás ettől eltérő 

időpontban való megtartásához az intézményvezető engedélye szükséges. 

 

5.4.3 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai 

jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A 

tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. 

A kötelező orvosi vizsgálatok az intézményvezető által előre engedélyezett időpontban és 

módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. 

 

5.4.4 

A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét a munkaterv 

rögzíti. 

 

 

5.5 Az intézményben való tartózkodás rendje 
 

5.5.1 

Az intézmény nyitvatartása: 

Szorgalmi időben reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 

20.00 óráig. 

Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, nyári szünetben szerdai 

napokon 9.00 órától 12.00 óráig. 

 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - 

zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad 

engedélyt - eseti kérelmek alapján. 

 

5.5.2 

Az iskola épületébe érkező, a gimnáziummal közalkalmazotti és - tanulói jogviszonyban nem 

álló személynek a portán be kell jelentkeznie személyi azonosságának igazolásával. Ha ezen 

személy egyik tanulónkkal szeretne találkozni, az illető tanuló nevét és osztályát is be kell 

jelentenie a portásnak, és kicsengetésig az aulában kell várakoznia. Idegenek az iskolában 

– vagyonvédelmi okokból - csak hivatalos ügyben tartózkodhatnak. 
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Az intézményben rendezett ünnepélyek, diáknapok, évfolyamestek és egyéb 

diákrendezvények esetében - a hagyományok és az éves munkatervben meghatározottak 

alapján - a programért felelős tanár, a 16.00 óra után tartott foglalkozások esetén a 

foglalkozást tartó pedagógus gondoskodik az idegenek távoltartásáról, illetve belépésük 

esetén felügyeletükről. 

 

5.5.3  

A tanuló tanítási idő alatt csak indokolt esetben és csak az osztályfőnöke, az osztályfőnök 

távollétében az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes/ek engedélyével 

(kilépési engedély) hagyhatja el az iskola területét. (E vonatkozásban az iskola területének 

minősül a tanítási órákra és a nevelési programokra igénybevett létesítmény és az ahhoz 

vezető út is.) A kilépési engedélyt a portán jövet, s menet be kell mutatnia.  

 

 

5.6 Az intézmény 1étesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 

5.6.1 

A nyitvatartás ideje alatt az intézmény tanulói és dolgozói iskolában tartózkodhatnak azzal a 

megszorítással, hogy a tanítási órákat követően a tantermek takarítását nem 

akadályozhatják. Az egyes termek és egyéb létesítmények használatának további rendjét az 

ott kifüggesztett használati előírások szabályozzák. 

Tanórán kívüli, hétvégi, szünidei létesítményhasználatra az intézményvezető adhat 

engedélyt.  

 

 

5.6.2 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

 az energia-felhasználással való takarékoskodásért 

 a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért 

 

5.6.3 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Előadóterembe, laborba, számítógépes terembe, torna- és 

kondicionálóterembe, szertárba csak a szaktanár engedélyével léphetnek. Az iskola 

számítógéptermeit tanári felügyelet mellett minden tanítási nap a délutáni foglalkozások 

idejében látogathatják. A számítógépes teremben nem lehet étkezni. 

 

5.6.4 
A tornatermek használatát a „Tornatermi rend” rögzíti. Alapvető előírás, hogy a tanulók a 

terembe csak a testnevelővel együtt és csak tornacipőben léphetnek be. A testnevelés órák 

előtt értéktárgyaikat (ékszerek, órák) – saját és társaik testi épségének megóvása érdekében 

- megőrzésre átadják a testnevelőnek. Az öltözőket – az ott hagyott holmik védelmében – a 

szaktanár a tanóra megkezdése előtt bezárja. 

 

5.6.5 

A tanulók a szüneteket az osztálytermekben, folyosókon ill. az udvaron tölthetik. 

Lyukasórákon a könyvtárban (a könyvtári rend betartásával), az aulában, a büfénél, a II. 

emeleti folyosó pihenőjében ill. az udvaron tartózkodhatnak.  

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében, vagy a fenti várakozásra 

kijelölt helyeken tartózkodhat az iskolában. 
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5.6.6 

Az iskola könyvtára a bejáratánál kifüggesztett nyitvatartási rend szerint áll a tanulók és a 

pedagógusok rendelkezésére. A gimnázium tanulója automatikusan tagja könyvtárnak és a 

könyveket kikölcsönözheti. A kézikönyvek, folyóiratok, nem hagyományos dokumentumok 

nem kölcsönözhetők. A kölcsönzési idő legfeljebb egy tanév. Ha a tanuló a határidőt túllépi, 

késedelmi díjat kell fizetnie. A megrongált vagy az elveszett könyvet pótolnia kell. Ha ez 

végképp nem lehetséges, úgy azok árát meg kell térítenie.  

Az iskolai könyvtár részletes működését annak SZMSZ-e tartalmazza. 

 

5.6.7 

Az intézmény tulajdonában lévő bármely eszközt, az egyes helyiségek, létesítmények 

berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az azokért leltár szerint felelős (gazd. 

ügyintéző, szertáros tanár) beleegyezésével és az intézményvezető engedélyével, átvételi 

elismervény ellenében lehet, ennek hiányában az eszközöket elvinni nem szabad. 

 

 

5.7 Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje 

 

A tankerületi központ által a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 

ingatlanvagyon bérbeadásához szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének 

előzetes véleményére (Nkt. 74.§ (4) bek.). 

 

A számítástechnika szaktantermeket, ill. a nyelvi labort iskolán kívüli oktatásra csak 

akkor adjuk ki, ha a foglalkozásokat iskolánk pedagógusai vezetik. 

 

 

5.8 Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai  

 

Intézményünkben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a tanulóknak szól, és  

 az egészséges életmóddal,  

 a környezetvédelemmel,  

 a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve  

 a kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

 

5.9 Az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelése 

 

5.9.1 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat (pl. elektronikus naplóból 

kinyomtatott félévi értesítők, oldalak tanulói osztályzatokkal, érettségi vizsga dokumentumai, 

KIR-es adatszolgáltatás) hitelesítő bélyegzővel, keltezéssel látjuk el, melyet az 

intézményvezető aláír és az iskola körbélyegzőjével lepecsétel (érettségi vizsgával 

kapcsolatosan természetesen vannak olyan dokumentumok, amelyeket az érettségi vizsga 

bélyegzőlenyomatával kell ellátni, és az elnök és/vagy a jegyző és/vagy az intézményvezető 

ír alá). 

 

5.9.2 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített dokumentumokat vagy iktatjuk, vagy iratkezelési 

szabályzatban leírtaknak megfelelően kezeljük. Az érettségi törzslapokat összefűzve a 
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nyomdában beköttetjük, irattárban elhelyezzük. Az elektronikus naplóban rögzített 

adatokat elektronikus adathordozón irattárazzuk. 

 

 

6. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI 

 

 

6.1 Az intézmény nevelőtestülete 

 

6.1.1 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és 

oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

Nevelőtestületünk tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört 

betöltő alkalmazottja. Intézményünknek nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja nincs. 
 
6.1.2 

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben 

és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik (ld. Nkt. 70.§)  

 

 

6.2 A nevelőtestület értekezletei 

 

6.2.1 

Nevelőtestületi munkaértekezleteket, melyeken az elhangzottakról emlékeztető feljegyzés 

(jegyzőkönyv) készül, az éves munkatervben meghatározottak szerint kell tartani. A tanév 

során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

 tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezlet 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet 

 nevelési értekezletek („minőségfejlesztési tréning”) 

 

6.2.2 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

megoldására, amennyiben az intézmény vezetője, vezetősége vagy a nevelőtestület tagjainak 

1/3-a szükségesnek látja. 

 

6.2.3 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az 

intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott 

iratanyagába kerülnek. 

 

 

6.3 A nevelőtestület által átruházott hatás- és feladatkörök 

 

6.3.l 

A nevelőtestület a törvényekben és rendeletekben biztosított hatásköreiben maga jár el. 

Esetenkénti átruházásról külön határozatban dönt. 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 
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gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, az iskolaszékre (ennek hiányában 

a szülői közösségre) vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a 

nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott időközönként és 

módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. (A pedagógiai 

program és az SZMSZ elfogadásánál ezt nem lehet alkalmazni.) 

 

 

6.4 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei  

 

6.4.1 

A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget, és egy intézményben legfeljebb tíz működhet (Nkt. 71.§ (1) bek.). 

A szakmai munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-

oktatási intézményben folyó nevelő és oktatómunka tervezéséhez, szervezéséhez, 

értékeléséhez, ellenőrzéséhez. Szakmai munkaközösség hozható létre a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok, a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő feladatok, a sajátos 

nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatok 

segítéséhez is. A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső 

értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha nem szerepel az Országos szakértői 

névjegyzékben. A szakmai munkaközösség - a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai 

segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata a szakmai 

munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg. Az e bekezdésben meghatározott 

feladatok ellátására, a pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség 

is létrehozható. Az azonos feladatok ellátására, illetve tantárgyanként vagy műveltségi 

területenként egy szakmai munkaközösség hozható létre.  

A gimnáziumban jelenleg a következő szakmai munkaközösségei működnek: 

 osztályfőnöki 

 magyar nyelv és irodalom, történelem, művészetek 

 idegen nyelvi (angol, német, olasz, francia, szlovák, orosz, latin) 

 matematika-fizika-informatika 

 természettudományi: biológia-kémia-földrajz + testnevelés 

6.4.2  

A szakmai munkaközösség vezetőjét az intézményvezető bízza meg a szakmai 

munkaközösség kezdeményezése alapján legfeljebb öt évre. A megbízás többször 

meghosszabbítható.  

A gimnáziumban tanító (főállású és óraadó) tanárok részt vesznek annak a 

munkaközösségnek a szakmai munkájában, amely tantárgyat az adott tanévben tanítják, 

illetve osztályfőnöki feladat ellátása esetén az iskolai osztályfőnöki munkaközösség 
munkájában. 

A több szaktárgyi munkaközösséghez tartozók a tanév elején megválasztják, hogy a 

tantestületi döntéseket előkészítő, nem a szaktárgyakat érintő (általános) kérdések 

megvitatásában melyik munkaközösség keretében vesznek részt. 
 
6.4.3  
A pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban a szakmai 

munkaközösségek feladatai:  

 fejlesztik, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét; 

 fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, eljárásokat; 
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 végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos tanulmányi versenyek kiírását, 

lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését; 

 kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

ismeretszintjét; 

 összeállítják az intézmény számára a felvételi és az érettségi vizsgák írásbeli és szóbeli 

feladat- és tételsorait, ezeket értékelik; 

 az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek; 

 javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására; 

 támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

 részt vesznek a gyakornoki követelmények teljesítésében; 

 az összehangolt együttműködés, a jobb minőség biztosítása érdekében havonta 

egyszer munkaközösségi értekezletet tartanak. 

 

6.4.4 

A munkaközösség dönt szakterületén, s ezt a munkatervben rögzíti: 

 működési rendjéről és munkaprogramjáról; 

 a nevelőtestület által átruházott kérdésekről; 

 az alapvizsgák és egyéb vizsgák vizsgabizottságainak összetételéről; 

 alternatív tankönyv esetén a kiválasztásról; 

 a továbbképzési programjáról; 

 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról; 

 az iskolán kívüli versenyeken szereplő tanulókról. 

 

6.4.5 

A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére.  

A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően - be kell szerezni  

 a nevelési, illetőleg a pedagógiai program elfogadásához, 

 a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,  

 a felvételi követelmények meghatározásához,  

 a szintvizsga részeinek és feladatainak meghatározásához.   

 

6.4.6 

A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai: 

 összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munka terve alapján a 

munkaközösség éves programját; 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai 

munkájáért, a szaktárgyi oktatásért; 

 módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) 

szervez, segíti a szakirodalom felhasználását; 

 elbírálja és jóváhagyásra, javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit; 

 felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való 

megfelelést; 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi 

tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására; 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, igazgatói 

intézkedést kezdeményez; 

 részt vesz a pedagógusok teljesítményének értékelésében; 

 képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény kibővített 

vezetőségében, az igazgató előtt és az iskolán kívül; 
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 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére; 

 állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; 

 munkaközössége tagjainak óráit az intézményvezető által adott tanévre összeállított 

ellenőrzési rend alapján látogatja, és az azokon szerzett tapasztalatokról 

jegyzőkönyvet készít, melyek egy példányát az intézményvezetőnek is átad. 

 

6.4.7 

A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje: 

A munkaközösségek együttműködnek a különböző típusú vizsgák, tanulmányi és egyéb 

versenyek, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. 

A gimnázium nemzetközi projektjeinek egyik célja is az, hogy minél több tantárgy, minél 

több munkaközösség legyen érintett a munkában, több oldalról is segítve a résztvevő 

tanulókat. 

Az egy osztályban/tanulócsoportban tanító különböző szakos kollégák is egyeztetik 

egymással azokat a tananyagrészeket, melyek átfedést mutatnak tantárgyaik között, erősítve 

ezzel a tantárgyközi integrációt. 

Előfordul, hogy egy két-/háromszakos pedagógus két, vagy akár három szakmai 

munkaközösséghez is tartozik. Ebben az esetben a pedagógusok munkájának 

értékelésében mindegyik érintett munkaközösség-vezető részt vesz, véleményüket 

egyeztetik. 

 

Intézményünk viszonylag kis iskola, így a munkaközösségeket alkotó pedagógusok létszáma 

is alacsony. A pedagógusok egy térben, a tanári szobában tartózkodnak, így a mindennapi 

egyeztetések egyszerűek és gördülékenyek mind a munkaközösségek vezetői, mind azok 

tagjai között. 

 

 

 

7. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATARTÁS FORMÁI ÉS 

RENDJE 

 

 

7. 1 Az iskolaközösség 

Az iskolaközösség az iskolában dolgozó tanárok és a nevelés-oktatás feltételeit biztosító 

alkalmazottak közösségeinek, valamint a szülői és tanulói közösségeknek az összessége. 

 

 

7.2 Az alkalmazotti közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és a - szintén közalkalmazotti jogviszonyban álló - gazdasági, 

ügyviteli, műszaki, kisegítő dolgozóiból áll. 

 

 

7.3 A szülői közösség 

 

7.3.1 

Az iskolában a szülök jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet (közösség) hozhatnak létre. Intézményünkben nem működik iskolaszék, ezért e 

szervezeti és működési szabályzat a szülői közösség számára mindazon jogokat 

megállapítja, melyek az iskolaszéket illetnék. Kötelezően ki kell kérni a közösség 

véleményét a pedagógiai program, a házirend, az SZMSZ elfogadása előtt. 



Szervezeti és működési szabályzat 

22 

Természetesen a szabad véleménynyilvánítás megilleti a szülőket az intézmény egészének 

működésével kapcsolatosan. A szülő közösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, 

képviseletéről. 

 

7.3.2 

A szülők iskolai képviseletét közös szülői szervezet (közösség) látja el. Az osztályok szülői 

közösségei 2-2 szülőt delegálnak a közös szülői szervezetbe, akik a megbeszéléseken szerzett 

információkat megosztják a többi szülővel, akiknek az észrevételeit, javaslatait, kéréseit is 

továbbítják. A közösség saját tagjaiból elnököt választ; az elnöke közvetlenül az igazgatóval, 

illetve a szülői közösség tagjaival tart kapcsolatot. 

A SZK tagjai szavazati joggal, minden szülő tanácskozási joggal vehet részt a SZK 

állásfoglalásainak kialakításában. 

 

7.3.3 

Az osztályok szülői közösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői 

közösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott két vezetőjük, vagy 

az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

 

7.3.4  

A közös szülői szervezet (közösség) számára az intézményvezető kéthavonta, az osztályok 

szülői értekezleteit, ill. a fogadóórákat megelőző héten csütörtökön 16.00 órától tart 

megbeszélést, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól.  

 

7.3.5 

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szü1ők 

a tanév rendjéről, feladatairól, az októberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. 

A leendő első évfo1yamosok szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatja az iskola a tanév kezdetét 

megelőző első szülői értekez1etrő1 - a beiratkozott tanu1ók iskolakezdésének zavarta1ansága 

érdekében. Az új osztályközösségek októberi szülői értekez1etén az osztályfőnök bemutatja 

az osztályban tanító valamennyi pedagógust. 

Az iskola tanévenként két szülői értekezletet tart (októberben és februárban). Rendkívüli 

szü1ői értekezletet az osztályfőnök és a szülői közösség elnöke hívhat össze - a fe1merü1ő 

problémák megoldására. 

 

7.3.6 

Az iskola valamennyi pedagógusa azonos időben, tanévenként a munkatervben rögzített 

napokon, félévente egy-egy alkalommal tart szülői fogadóórát. Ha a tanár rendkívüli ok miatt 

hiányzik, egy hét múlva ugyanabban az időben tartja azt meg. 

Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke 

pedagógusával, telefonon vagy írásban kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. 

 

7.3.7 

A szülők rendszeres írásbeli tájékoztatása a házirend szerint történik. A tájékoztatás része 

az érdemjegyekkel való értékelés is. A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a 

pedagógiai programban rögzítettek értelmében egy félévben egy tantárgyból legalább annyi 

érdemjeggyel kell rendelkeznie egy tanulónak, amennyi e tárgy eggyel növelt heti óraszáma. 

Elegendő érdemjegy hiányában a tanuló osztályozhatatlan.   
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7.4 A diákönkormányzat (diák-érdekképviselet, - érdekvédelem) 

 

7.4.1 

A tanulók, tanulóközösségek, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre, mely véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az 

iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Véleményét ki kell 

kérni a házirend, a pedagógiai program, az SZMSZ elfogadása előtt, valamint azt be 

kell szerezni tanuló ellen indított fegyelmi eljárás során. A diákönkormányzat munkáját 

egy pedagógus segíti, aki - a DÖK megbízása alapján - eljárhat annak képviseletében is. A 

tanulók nagyobb közösségét – amely iskolánkban az összes tanulólétszám 25%-a – érintő 

döntések előtt a DÖK véleményét ki kell kérni. 

 

7.4.1.1 

A DÖK - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a 

működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy 

tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai tájékoztatási rendszerének létrehozásáról 

és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió) szerkesztősége 

tanulói vezetőjének, munkatársainak megbízásáról.  

 

7.4.1.2 

A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Az iskola költségvetéséből 

támogatást nyújt a DÖK tisztségviselőinek továbbképzéséhez, konferencián való 

részvételéhez. Működésének anyagi feltételét saját programjaik révén befolyt bevételekből, 

esetlegesen szponzori támogatásokból biztosítja. 

 

7.4.2 

Legalább évente egyszer diákközgyűlést kell szervezni a DÖK működésének és a tanulói 

jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Iskolánkban egy tanévben egyszer, az éves 

munkatervben meghatározott időpontban, vagy kezdeményezésre egyéb esetben és 

időpontban szervezhető e fórum.  

Az iskolaújság és -rádió feladata a tanulóifjúság tájékoztatása az aktuális eseményekről, 

programokról, adott programok előkészítésében, szervezésében való aktív részvétel, valamint 

a szórakoztatás. 

 

7.4.3 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülést, a pedagógiai munka 

eredményességét. A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésekben tájékoztatást 

kérhet az iskola vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási 

joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. (A tanulók nagyobb csoportjának számít az 

egy évfolyamra járók összessége, illetve az iskola tanulóinak 25%-a).  

Alacsonyabb létszámú azonos gonddal, javaslattal bíró csoportok, de az egyes tanulók is - a 

DÖK és a szülői szervezet segítségének igénybevétele nélkül is - véleményt 

nyilváníthatnak, tájékoztatást és segítséget kérhetnek (egyéni problémák esetén is) az 

intézményvezetőtől, az osztályfőnöküktől és tanáraiktól.  
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7.5 Az intézményi tanács 

 

7.5.1  

Az intézményi tanácsot – mely hatósági (OH) nyilvántartásba vétellel jön létre - a szülők, a 

nevelőtestület és Komárom Város Önkormányzata egy-egy delegáltja alkotja. Tagjait az 

intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján. 

 

7.5.2 

Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. 

 

7.5.3 

Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az 

intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját 

megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 

 

7.5.4 

Az intézményi tanács véleményét ki kell kérni a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend 

és a munkaterv elfogadása előtt. 

 

 

7.6 Az osztályközösség 

 

7.6.1 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) többségét az órarend szerint 

közösen látogatják. 

 

7.6.2 

Az osztályközösség mint a diákönkormányzat legkisebb egysége nyilvános jelölés után titkos 

szavazással 

 megválasztja az osztály diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát 

 küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. 

Az osztályközösség így önmaga diákképviseletéről dönt. 

 

7.6.3 

Az ODB munkáját az osztálytitkár irányítja, aki egyben képviseli is az osztályt a felsőbb 

fórumokon. 

Az osztály-diákbizottság 

 segíti a házirend betartását, 

 fellép az osztály érdekeit sértő tanulói magatartás ellen, segíti az egészséges 

közösségi szellem alakulását, 

 figyelemmel kíséri az osztályban tanító tanárok és az osztály viszonyának 

alakulását, indokolt esetben az osztályfőnök segítségével megteszi a szükséges 

intézkedéseket, 

 tevékenységét az osztályfőnök segítségével, vele együttműködve fejti ki, 

 az osztály tanulóinak esetében véleményezési jogkört gyakorol fegyelmezési 

és fegyelmi ügyekben, jutalmazásokban és kitüntetésekben, szociális 

ügyekben, ösztöndíjakban és menzai felvételekben, 

 szervezőmunkájával bekapcsolja az osztályközösséget az iskolai diákközösség 

programjába, 

 szervezi a mindennapi életben jelentkező közösségi feladatokat. 
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7.6.4 

Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnök 

feladatai és hatásköre a pedagógiai programban olvasható. 

 

 

7.7 A belső kapcsolattartás általános formái és rendje 

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott pedagógusvezetők, a 

választott közösségi képviselők segítségével- az intézményvezető fogja össze.  

A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, 

iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek 

kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az iskola éves munkaterve 

tartalmazza, melyeket az iskola faliújságján ki kell függeszteni (a kapcsolattartás helyszíneit 

valamennyi esetben az intézmény biztosítja). 

 

 

7.8 Az intézmény külső kapcsolatai 

 

7.8.1 

Iskolánk fenntartójával, a Tatabányai Tankerületi Központtal, annak munkatársaival jó a 

munkakapcsolatunk, mindennapi együttműködésünk. Eddig segítőkészségükről, 

humánusságukról tettek tanúbizonyságot. 

 

7.8.2 

Komárom Város Önkormányzatával továbbra is jó a kapcsolatunk, annak ellenére, hogy 

az önkormányzat sem fenntartója, sem működtetője intézményünknek. Támogató hozzáállást 

tapasztalunk. A komáromi Polgármesteri Hivatal munkatársaival közvetlen kapcsolatban 

állunk. Intézményünk részt vesz a város kulturális életében. 

 

7.8.3 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatallal az érettségi vizsgák előkészítése, 

lebonyolítása és lezárása során folyamatos kapcsolatban vagyunk; nagyon jó az 

együttműködésünk.  

 

7.8.4 

A belügyi rendészeti képzés nem indulhatott volna el, s nem is folyhatna a Komárom- 

Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal való együttműködés nélkül. Az Országos 

Rendőr-főkapitányság is rendszeresen informál bennünket, s kéri véleményünket e 

képzéssel kapcsolatban. 

 

7.8.5 

Az Utazás és Turizmus tantárgy tanításához az Iskolafejlesztési Alapítvány nyújt segítséget. 

 

7.8.6 

A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézménnyel – amióta nincs 

iskolánknak ifjúságvédelmi felelőse - az intézményvezető tartja a kapcsolatot. Az 

intézményvezető-helyettesek, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője vesznek részt a 

család- és gyermekjóléti intézmény által szervezett tájékoztatókon, tanácskozásokon, 

melyeket kéthavi rendszerességgel tartanak. Szükség esetén köztes találkozásokra is sor kerül. 

Problémás esetek megbeszélése alkalmanként helyben az gimnáziumban zajlik. A 

pedagógusok, a védőnő, de az iskola összes dolgozója tájékoztatást ad az iskola vezetőjének 

a tanulókat érintő, őket veszélyeztető körülményekről. Bántalmazás vélelme vagy egyéb 



Szervezeti és működési szabályzat 

26 

pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén ő értesíti 

a gyermekjóléti intézményt. Más esetben az intézményvezető jogosult engedélyezni a 

gyermekjóléti intézménnyel a kapcsolatfelvételt, a tanulók személyes adatainak a 

gyermekjóléti intézmény részére történő továbbküldését. 

Együttműködési megállapodás is létrejött intézményeink között iskolai szociális munka 

biztosítására a gyermekjóléti intézmény részéről heti négy órában a 2018. januártól 

kötelezően bevezetendő tevékenység kipróbálására. 

 

7.8.7  

Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató közvetlen iskolai 

munkatársai az iskolaorvos és a védőnő, akik aktívan részt vesznek a prevenciós 

egészségnevelési programunkban. A védőnővel rendszeres és szoros az együttműködésünk, 

mely kiterjed különböző előadások, egészségnap szervezésére, egészségfejlesztési pályázat 

közös megírására, az iskolai büfé közös ellenőrzésére, az egyes tanulókkal kapcsolatos testi-

lelki problémák megbeszélésére, segítségnyújtásra, stb.. A kolléganő esetenként elsősegély-

nyújtó tanfolyamokat tart, időszakonként egészségügyi felméréseket végez a tanulók körében. 

 

7.8.8 

A KEM-i Pedagógiai Szakszolgálat, ill. annak Komáromi Tagintézménye elvégzi az egy-

egy tanulási részképesség-zavarral küszködő tanulónk vizsgálatát és szakértői véleményt ad 

az eredményről. Ezen kívül biztosítja a gyógytestnevelő kollégát e feladat ellátására. 

 

7.8.9 

A Komáromi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya időközönként tájékoztatást ad a 

munkavállalók, munkahelyek helyzetéről, az osztály dolgozói kihelyezett osztályfőnöki órán 

ismertetik diákjainkkal a számukra fontos tudnivalókat. A már hagyománnyá vált – a 

2017/2018-as tanévtől miniszteri rendeletben előírt - pályaválasztási napunkon tájékoztatókat 

tartanak. 
 

7.8.10 

Kulturális rendezvényeink lebonyolításához a Polgármesteri Hivatallal és a Komáromi 

Kulturális, Sport és Szabadidő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, a Monostori 

Erőd Nonprofit Kft.-vel tartjuk a kapcsolatot.   
 

7.8.11 

A Komáromtól távolabb lévő lakóhelyű tanulók kollégiumi elhelyezést, ellátást vehetnek 

igénybe. A Tatabányai SZC Alapy Gáspár Kollégiumának nevelőivel rendszeresen 

konzultálunk a bentlakó diákjaink gondjairól, helyzetéről.  

 

7.8.12 

A helyi általános iskolákkal elsősorban a tanulók középiskolai továbbtanulása miatt 

vagyunk szorosabb kapcsolatban (pl. tájékoztatók tartása), de szakmai továbbképzéseinkre is 

hívjuk és várjuk az általános iskolákban tanító kollégákat. A komáromi középiskolákkal a 

korábbi - elsősorban a közös feladatainkból adódó kérdések, problémák megoldása miatt 

fenntartott - szoros együttműködés a fenntartóváltás következtében megszűnt. Egy-egy városi 

szintű verseny alkalmával keressük meg az intézményeket. 

 

7.8.13 

Nemzetközi oktatási projektekben, valamint diákcsereprogramokban 1996 óta 

működünk együtt sikeresen külföldi iskolákkal.  Jelenleg a németországi, schleusingeni 

gimnáziummal, a lengyelországi Piaseczno gimnáziumával és a hollandiai Sneek 

középiskolájával élő a kapcsolatunk. 
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7.8.14 

Komáromi és Komárom környéki üzemekkel, vállalkozásokkal egyrészt az intézményi 

rendezvényeket támogató hozzájárulásuk, másrészt üzemlátogatások szervezése révén van 

kapcsolatunk. 

 

7.8.15 

A Komáromi TV és a Híd Televízió iskolánk tevékenységét tárják – kérésünkre és 

ingyenesen – nyilvánosság elé. A médiacsoportunk gyakorlatainak potenciális helyszínéül is 

szolgálnak ezek az intézmények. 

 

 

 

8. A TANULÓKKAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI 

ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI  

(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53.§-60.§, Nkt. 58.§ (3)-(11) bek.) 

 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 

pedagógiai célokat szolgál. 

 

8.1 Egyeztető eljárás 

 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, 

amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek 

alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Erre akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet 

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

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

esetén a szülő egyetért.  

 

8.1.1 

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított 

tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni 

az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az 

értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri 

az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás 

lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 

tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

 

8.1.2 

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja. 

 

8.1.3 

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

eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél 

kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem 

orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a 

felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén 

a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 
Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás 

megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 
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osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni. 

 

8.1.4 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, az iskola biztosítja a 

megfelelő helyiséget, az intézményvezető felkér egy egyeztetőt, kiküldi az értesítő levelet. 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, 

mind a kötelességszegő tanuló elfogad.  

 

 

8.2 Fegyelmi büntetések szabályai 

 

8.2.1 

Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a 

tanév végi osztályzatokat megállapították.  

Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló 

javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, 

lehetővé kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független 

vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát tegyen. 

 

8.2.2 

Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat a középiskola utolsó 

évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi 

vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a 

kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

 

 

8.2.3 

A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban 

foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem 

lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi 

büntetés esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott 

iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét 

hónapnál. 

 

8.2.4 

A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást 

érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat 

hónap időtartamra felfüggesztheti. 

 

 

8.3 Fegyelmi eljárás 

 

8.3.1 

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. 

Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

 

8.3.2 

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap eltelt. 
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8.3.3 

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A 

fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt 

meghatalmazott képviselője is képviselheti. 

 

8.3.4 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a 

tanulóra rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi 

tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet 

tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az 

értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt 

legalább nyolc nappal megkapja. 

 

8.3.5 

A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 

védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét 

biztosítani kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a 

tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a 

kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. 

 

8.3.6 

A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson 

be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az 

üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen. 

 

8.3.7 

A diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

 

8.3.8 

Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

 

 

8.4 Fegyelmi tárgyalás 

 

8.4.1 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

 

8.4.2 

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

 

8.4.3 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az 

elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha 

a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 
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8.4.4 

A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. 

Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. A fegyelmi eljárás során törekedni kell 

minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi 

büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló mellett szól. 

 

 

8.5 Fegyelmi határozat 

 

8.5.1 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a 

fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

 

8.5.2 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága 

vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

 

8.5.3 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

 a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

 a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

 a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

 a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

 nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

 

8.5.4 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. Megrovás és szigorú megrovás 

fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi 

büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, a határozat 

megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

 

8.5.5 

A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a 

határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés 

időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

 

8.5.6 

A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

 

8.5.7 

A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a 

határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a 

nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, 

továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 
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8.5.8 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. A fegyelmi büntetést megállapító 

határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem 

beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

 

 

8.6 Fegyelmi büntetések 

 

8.6.1 

A tanuló a házirend rendelkezéseit az iskolába történő beiratkozás pillanatától köteles 

betartani. Ha azokat nem tartja be, ha kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi - fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

8.6.2 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 

állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne 

fegyelmi büntetés megállapításának, a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult.  

A vétség elkövetése esetén a tanulót első esetben a vétség súlyosságának megfelelő 

büntetésben kell részesíteni. További vétség elkövetésekor magasabb fokozat jár. Kollektív 

büntetés nem alkalmazható, azaz más(ok) jogszabályellenes, házirendbe ütköző 

magatartása miatt az egyes tanuló nem büntethető. 

 

8.6.3 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.  

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

 

8.6.4 

A fegyelmi büntetések fajtái, egyben fokozatai: 

a) megrovás 

b) szigorú megrovás 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

f) kizárás az iskolából 

 

8.6.5 

Az áthelyezés másik iskolába büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló 

átvételéről másik iskola igazgatójával megállapodott. 

 

8.6.6 

Tanköteles tanulóval szemben a 8.6.4 szakasz e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés 

nem alkalmazható, vagyis nem lehet eltiltani a tanköteles tanulót az adott iskolában a 

tanév folytatásától. Kizárni az iskolából a tanköteles tanulót pedig csak rendkívüli vagy 

ismétlődő fegyelmi vétség esetén lehet. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a 
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tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola segítséget nyújt a szülőnek az új iskola 

megtalálásában. Abban az esetben, ha az iskola a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló 

határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától nem 

kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő 

kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola három napon belül köteles 

megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, 

az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát jelöl ki a tanuló számára. 

 

 

 

9. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI ÉS RENDJE 

 

9.1 A tanórán kívüli foglalkozások  

 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez, melyek 

a) a diákkörök (szakkörök, érdeklődési körök, önképzőkörök, énekkar, művészeti 

csoport); 

b) a diáksportkör; 

c) a tanulmányi, szakmai kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti 

versenyek, bajnokságok, diáknap; 

d) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály-, vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, 

környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

 

9.1.1 

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, 

vállalkozó foglalkozásvezető pedagógus személyének megnevezésével a munkaközösség-

vezetők javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit az intézményvezető bízza meg. 

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről valamint a 

látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör 

működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom- és szaktárgyi 

osztályzatában. 

A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban, ha a működés 

feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani tudja. 

A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető-helyettesek rögzítik a tanórán 

kívüli foglalkozási rendben, terembeosztással együtt. 

 

9.1.2 

A tanulók öntevékeny diákköröket, ún. önképzőköröket hozhatnak létre, melynek 

meghirdetését, megszervezését, működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája 

nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére.  

A diákkörök szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű 

pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével, a működés 

feltételeinek intézményi támogatásával. 

 

9.1.3 

Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik a tantárgyfelosztásban meghatározott 

időkeretben. Vezetője az intézményvezető által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar 

biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért az iskola elvárja, 

hogy a jó énekhangja alapján kiválasztásra kerülő tanulók a 11. osztály végéig legyenek tagjai 

a kórusnak, amely iskolán kívüli fellépésekre is lehetőséget biztosít. 
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9.1.4 

A mindennapos testedzés céljait szolgálják az iskolai sportkör (ISK) foglalkozásai. Az 

iskolai sportkör a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 

megszerettetésére alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. A versenysport 

csapatainak működtetésével, a tömegsport, a diákturizmus, az iskolai házibajnokságok stb. 

szervezésével az egészséges diákéletmód kialakításával és szervezésével a saját működési 

szabályzat szerint dolgozik. Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. A 

tanulók a javaslataikat az ODB-k sportfelelősei, illetve küldötteik által, a DÖK gyűlésén 

mondhatják el. A tanulói igények felmérése, és a DÖK véleményének kikérése után a 

sportköri foglalkozásokat a testnevelő tanárok egyeztetik az intézményvezetővel, majd a 

foglalkozásokat vezető pedagógusok nevével a csoportokat meghirdetjük.  

Az ISK és az iskola vezetése között nincs különös formai kapcsolat, hanem közvetlen, 

mindennapi. Gondjukkal, kéréseikkel bármikor fordulhatnak az intézményvezetőhöz. 

 

9.1.4.1 

A délutáni foglalkozásokat a hét minden napján lehetőségként kínáljuk diákjainknak. Egy 

sportfoglalkozás dupla tanórát jelent. A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében 

intézményünkben a 10., 11. és 12. évfolyamon a heti öt órából kettő kiváltható iskolai 

sportkörben való sportolással.  

 

9.1.4.2 

Tornatermünk nyitva áll este 21 óráig – a teljes kihasználtság érdekében - a külső 

egyesületek, szakosztályok, baráti és vállalati csapatok előtt.  

 

9.1.5 

A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 

függvényében lehetséges. A tanulók az intézményi, a települési és országos meghirdetésű 

versenyeken vehetnek részt szaktanári felkészítést igénybe véve. 

 

9.1.6 

Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának 

függvényében indíthat. Az iskolában szervezett tanfolyamokon való részvételre a tanuló 

írásban jelentkezik, a jelentkezést a szülő is aláírja.  

 

9.1.7 

Tanévenként 2 tanítás nélküli munkanapot biztosítunk az osztályoknak tanulmányi 

kirándulások lebonyolításához. A kirándulás önköltséges, éppen ezért a szervezéskor 

körültekintően - a szülőkkel egyeztetve - kell eljárni a költségeket illetően is. Ha egy osztály 

nem kirándul, tanulóinak a kirándulás idejében tanórai foglalkozásokon kell részt venniük.  

Külföldi tanulmányutakra is sor kerülhet, ha a tanulók és szüleik igénylik, s ha az adott 

osztályfőnökök, vagy más pedagógusok vállalják a szervezést és a kíséretet. 

 

9.1.8 

Minden év februárjában sítáborba invitáljuk tanulóinkat, amely szintén önköltséges. 

 

9.1.9 

Az iskola tanulói közösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök, iskolai diákvezetőség) egyéb 

rendezvényeket is tarthatnak. A rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az 

intézmény vezetőjének, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi 

részvételt. 
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9.1.10 

A fakultatív hit- és vallásoktatás lehetőségét és feltételeit biztosítjuk. Két kollégánk is 

rendelkezik hittantanári, ill. hitoktatói végzettséggel. 

 

9.1.11 

Valamely iskolai foglalkozáson a tanuló által előállított dolog, amely az iskolában marad, 

az iskola birtokába kerül, azaz egyéb megállapodás hiányában az iskola szerzi meg felette a 

vagyoni jogot. Ha az iskola a vagyoni jogot átruházza, vagyis ezt a tanuló által készített 

dolgot másnak adja, illetve eladja, a tanulót díjazás illeti meg. Az átruházásról az 

intézményvezető értesíti a tanulót - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén a 

szülőt - és egy megállapodásban rögzítik ennek tényét és a díj mértékét.  

 

 

 

10. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, ELJÁRÁSOK RENDJE 

 

10.1 Gyermek- és tanulóbaleset megelőzésének feladatai, ill. baleset esetén teendő 

intézkedések rendje  

 

10.1.1 

A tanulók 

 iskolába jövet – gyalog, kerékpárral, autóbusszal – fokozottan ügyeljenek a 

közlekedés szabályainak betartására, saját és mások testi épségét ne veszélyeztessék; 

 a folyosón és a lépcsőházban ne rohangáljanak; 

 testnevelésórákon szigorúan tartsák be a szaktanár utasításait; 

 a tantermekben a padokon és a székeken ne ugráljanak; az ablakba ülni és az ablakon 

kiugrani szigorúan tilos; 

 a mellékhelyiségekben ügyeljenek a tisztaságra; a dugulást vagy a vízvezetékben 

történő meghibásodást azonnal jelentsék a portán, vagy a gazdasági irodában; 

 oktatástechnikai eszközhöz (TV, videó, stb.) csak tanári felügyelet mellett nyúlhatnak; 

az elektromos berendezéseket csak a rendeltetésnek megfelelően szabad használni; 

 a számítógépeket, valamint a nyelvi labor berendezését csak pedagógus felügyelete 

mellett használhatják; 

 azonnal értesítsék osztályfőnöküket, ha valakit baleset ért, vagy olyan 

rendellenességet tapasztaltak, ami balesethez vezethet. 

 

10.1.2 

A gyermek- és tanulóbalesetek jelentési kötelezettsége: 

 

1) A nevelési-oktatási intézmény kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és 

gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt bejelentési kötelezettséget. 

2) A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket 

haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható 

személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős 

miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli 

esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek 

kivételével - a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 

nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött 

jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell 
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adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy 

példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. 

3) Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

4) A súlyos balesetet a nevelési-oktatási intézménynek – telefonon, faxon vagy 

személyesen – azonnal be kell jelentenie a rendelkezésére álló adatok közlésével az 

intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt be kell vonni. 

5) Súlyos az a gyermek- és tanulóbaleset, amely  

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 

számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette); 

 valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, ill. jelentős mértékű 

károsodását; 

 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,  

 súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, 

vagy agyi károsodását okozza. 

6) A tankerületi központ a nevelési-oktatási intézménytől érkezett, nem elektronikus 

úton kitöltött baleseti jegyzőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig 

megküldi az oktatásért felelős minisztérium részére. 

7) Az intézménynek lehetővé kell tennie a szülői szervezet (közösség) és az iskolai 

diákönkormányzat képviselője részvételét a gyermek- és tanulóbalesetek 

kivizsgálásában. 

8) Minden gyermek- és tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést 

a hasonló esetek megelőzésére.  

  

 

10.2 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők szabályai 

 

10.2.1 

Aki bomba elhelyezésére utaló információhoz jutott, késedelem nélkül köteles azt jelenteni 

az iskola valamelyik telefonján keresztül a komáromi Rendőrkapitányságnak. Telefon: 107 

A bombajelzésnél közölni kell. 

 az állítólagos bomba helyét, 

 a rendőrséget riasztó személy nevét, a hívó telefonszámát. 

 

10.2.2 

A bombajelzés leadása után az épületben tartózkodókat szaggatott csengetéssel (három 

csengetés után kis szünet, majd ismét három csengetés stb.) és BOMBA! BOMBA! 

kiáltással kell értesíteni. 

 

10.2.3 

A bombajelzést követően az egyes osztályok az órát tartó pedagógus irányításával 

haladéktalanul kezdjék meg a kivonulást az alábbiak szerint: 

 a földszint 0., 1-es, 2-es, 3-as, 4-es termekből a főbejáraton, az 5-ös, 6-os és 7-es 

teremből a hátsó kijáraton (kazánháznál), 

 az I. emeleti 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös termekből az első lépcsőn és a 

főbejáraton, a 16-os, 17-es termekből a hátsó lépcsőn és a hátsó kijáraton, 
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 a II. emeleti 21-es, 22-es, 23-as (kémia terem), 24-es (biológia terem) termekből az 

első lépcsőn és a főbejáraton, a 25-ös, 26-os termekből a hátsó lépcsőn és a hátsó 

kijáraton, 

 a konditeremből, a földszint 8-as, 9-es, 10-es termekből, a könyvtárból, valamint a 

tornateremből és az öltözőkből a C szárny kijárati ajtóin keresztül hagyják el az 

épületet, és vonulnak a hátsó udvarra, ahol a karbantartók a kapuk kinyitásával 

lehetővé teszik az épület környékének elhagyását a Sport utcán keresztül a Hősök 

temetőjének irányába. 

 

10.2.4 

A kijárathoz, ill. az ajtókhoz elsőként érkező dolgozók és pedagógusok kötelesek a kijáratot 

szabaddá tenni és az ajtókat rögzíteni nyitott helyzetben, a lábtörlőket a közlekedési útból 

félrehúzni. 

 

10.2.5 

A lépcsőházban lefelé haladva ügyelni kell arra, hogy az alsó szinten kifelé igyekvő többi 

csoporttal ne ütközzenek. 

 

10.2.6 

Ha valaki kiürítéskor nem tartózkodik az épületben, akkor már riasztás után ne próbáljon 

felfelé haladni, mert akadályozza az épület gyors elhagyását. 

 

10.2.7 

A pedagógusok legyenek segítőkészek és akadályozzák meg a pánikhangulat kialakulását, 

mert az súlyos következményekkel járhat.  

 

10.2.8 

Kiürítéskor semmit nem vihetnek magukkal sem a dolgozók, sem a tanulók, ui. egy táska 

vagy kabát is rejtő helye lehet egy bombának. 

 

10.2.9 

Ha valaki valamit leejt a kezéből, csak akkor hajoljon le érte, ha ezzel nem okoz torlódást, 

nem okoz balesetet. 

 

 

 

11. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS FORMÁI, 

RENDJE 

 

11.1 Iskola-egészségügyi szolgálat 

 

Az iskolában az egészségügyi felügyelet által biztosított, iskola-egészségügyi szolgálat 

működik. Hetente kétszer (kedden és csütörtökön) rendel az orvosi szobában az 

iskolaorvos és a védőnő. A kötelező szűrővizsgálatokat is ők végzik.  

 

11.1.1 

A szűrés az alábbi vizsgálatokra terjed ki:  

bőrgyógyászati, fogászati, szív-tüdő, mozgásszervi (statikai lábbetegségek, tartási 

rendellenességek, scoliosis, degeneratív betegségek), idegrendszeri vizsgálat, látás, 

hallás, színlátás, vérnyomás ellenőrzése, testi fejlődés mérése, az elhízás és kóros 

soványság megítélése, golyva szűrése tapintási módszerrel.  
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11.1.2 

Ha a vizsgálat eredményeképpen a tanulót kiszűrik, szakrendelésre utalják és gondozásba 

veszik.  

 

11.1.3 

Az iskolaorvos javaslata alapján kerülnek a tanulók fizikai, egészségi állapotuknak megfelelő 

testnevelési kategóriába, gyógytestnevelési csoportba is.  

 

 

 

12. AZ lNTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 

 

12.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskola közösség minden tagjának joga és kötelessége. A 

hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 

12.2 Ünnepé1yek, megemlékezések, egyéb hagyományos rendezvények  

 

12.2.1 

Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények tartalmukban és külsőségeikben a 

tanulók nevelését, az iskola hagyományainak az ápolását és gazdagítását szolgálják.  

 

12.2.2 

Hagyományos éves rendezvényeink: 

 tanévnyitó, tanévzáró ünnepély; 

 ünnepély az 1848/49-es (március 15.), az 1956-os forradalom és szabadságharc 

(október 23.) tiszteletére, valamint a Nemzeti Összetartozás Napján (június 4.) – a 

trianoni békediktátumról megemlékezve; 

 megemlékezés - osztályfőnöki ill. történelem órák keretében - az aradi vértanúkról 

(október 6.), a kommunista diktatúra (február 25.) és a holocaust (április 16.) 

áldozatairól; 

 gólyabál, mikulás, karácsonyi ünnepség, szalagavató bál, Jókai-nap (kétévente 

februárban), művészeti hét (kétévente februárban), Bíró György kosárlabdatorna, 

idegen nyelvi est, diáknap, májusfaállítás, ballagás; 

 az egészség- és a környezeti neveléshez kapcsolódó programok, rendezvények; 

 tanulmányi versenyek, mozi- és színházlátogatások, kirándulások. 

 

12.2.3 

Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagjának meg kell 

jelennie. Meg lehet hívni az intézménnyel kapcsolatot tartó intézményeket, szervezetek 

képviselőit és a szülőket is. Az iskola épületét az ünnephez méltóan fel kell díszíteni. 

 

12.3 A hagyományos rendezvények szervezési és tartalmi vonatkozásai 

 

12.3.1 

A tanévnyitó időpontját a hivatalos rendelkezéseknek megfelelően az igazgató határozza 

meg. A tanévzáró ünnepély a munkatervben rögzített időpontban van, a ballagás pedig az 

érettségi vizsgák megkezdése előtti utolsó munkanap délután 17 órától kerül megrendezésre. 

A többi rendezvény időpontja az éves munkatervben meghatározott. 
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12. 3.2 

Nemzeti ünnepeink tiszteletére rendezett ünnepélyeinken az ünnepi műsor adása 

évfolyamonkénti feladat: március 15. – 10. évfolyam, június 4, október 23. – 11. évfolyam.  

A gólyabált a 8. ill. 10., a szalagavatót és a ballagást a 11. évfolyam szervezi, készíti elő, 

bonyolítja le, a műsorok összeállítása a 7., 9. ill. 12. évfolyam feladata. 

A tanulók munkáját az osztályfőnökök és az általuk felkért tanárok segítik, az időpontokat 

a tanévi munkaterv rögzíti. 

 

12.3.3 

A tanulók kötelessége, hogy – a házirendben meghatározottak szerint - részt vegyenek a 

rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában, s természetesen a 

rendezvényeken. 

 

12.3.4 

A gólyabálra, szalagavatóra, Jókai-bálra a tanulók szüleiken, közvetlen hozzátartozóikon 

kívül egy iskolán kívüli barátot is meghívhatnak. A meghívott vendég viselkedéséért mint 

meghívók az adott tanulók tartoznak felelősséggel. 

 

 

12.4 Egyéb rendezvények 

 

12.4.1 

Az iskolai munkatervben rögzített időpontokban, az iskolai diákvezetőség kezdeményezése 

alapján tarthatók az intézményhez méltó diákrendezvények. Felelőse a diákmozgalmat 

segítő tanár. 

 

12.4.2 

A munkatervben nem szereplő diákrendezvényt akkor engedélyezhet az igazgató, ha a 

szervezésért felelős pedagógus az engedély megkérésekor a felügyeletre vállalkozó tanárok 

névsorát is benyújtja. 

 

 

12.5 Kulturális hagyományok 

  

12.5.1 

Az iskolaújság és -rádió feladata a tanulóifjúság tájékoztatása az aktuális eseményekről, 

programokról, adott programok előkészítésében, szervezésében való aktív részvétel, valamint 

a szórakoztatás. Diákszerkesztői feladatainak ellátására jelentkezni a diákmédia 

tevékenységét segítő, azért felelős, a kommunikáció és médiafoglalkozásokat vezető 

pedagógusnál lehet. Az iskolai média az előbbi foglalkozásokon résztvevők gyakorlati 

színtere is. 

 

12.5.2 

Az iskola tanévenként évkönyvet adhat ki, ha erre az anyagi feltételek megteremthetők. 

 

 

12.6 A hagyományápolás kü1sőségei 

 

12.6.1 

Az iskolai ünnepélyeken, vizsgákon, versenyeken a tanulók ünnepi egyenruhát viselnek 

(lányok matrózblúzt, sötétkék vagy fekete kb. térdig érő szoknyát, fiúk fehér inget, sötét 
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nadrágot, ill. öltönyt, valamint minden tanuló az iskola emblémájával ellátott sötétkék 

nyakkendőt), amit a házirend is rögzít. 

 

12.6.2 

Az iskola zászlója: Komárom város háromszínű (piros-sárga-zöld) zászlója, közepén az 

iskola fekete színnel nyomott címerével 

 

Az iskola címere: 
 

 
 

 

 

12.6.3 

A ballagási ünnepségen minden évben egy végzős tanuló, aki gimnáziumi évek alatt 

kiemelkedően teljesített a tanulmányokban, a közösségért végzett munkában és 

magaviselete sem hagyott kivetnivalót maga után, jutalmazásként Jókai emlékplakettet 

kap, ami egy köralakú (kb. 7 cm) rézplakett díszdobozban, amely Jókai Mór félalakos 

portréját ábrázolja, a másik oldalán pedig „A kiemelkedő tanulmányi eredményért, közösségi 

munkáért és példamutató magatartásért” olvasható. 

 

 

 

13. A NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

13.1 Az iskola vezetőségének ellenőrzési tevékenysége 

 

Az intézményvezető a belső ellenőrzési szabályzat kiadásával, és a vezetőtársaival gyakorolt 

rendszeres ellenőrzésekkel látja el a konkrét munkavégzés felügyeletét, az intézményi 

működés felülvizsgálatát. Rendszeres vezetői kontroll nélkül nem várható el minőségi 

munkavégzés. 

Az intézményvezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga mindenre kiterjed: az 

összes alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre. A 

vezetőhelyettesek és a középvezetők ellenőrzéseinek kell fedniük a teljes intézményi 

működést, valamennyi munkafolyamatot és alkalmazottat. 

Mivel intézményünkben nincs gazdasági igazgatóhelyettesi munkakör, az erre a munkakörre 

vonatkozó ellenőrzési feladatok nagy része is az intézményvezető és a pedagógiai 

intézményvezető-helyettesre hárul. 

 

13.1.1 

Az intézményvezetői ellenőrzés kiemelt vizsgálati területei:  

 a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak betartása 

 az intézményvezetői utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása 

  szaktantárgyi, módszertani, statisztikai, számviteli és egyéb végrehajtási 

rendelkezések megtartása  

 az egészséges életmód és a környezeti nevelés megvalósítására 

 a munkatervi és a határidős feladatok teljesítése 
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 a pedagógusok szakmai és módszertani tevékenységének követelményfüggő 

vizsgálata, 

 az pedagógiai program értékrend-közvetítésének, a nevelés eredményességének 

felülvizsgálata, értékelése  

 a tanulók tantárgyi tanulmányi eredményének, kialakított készségeinek, 

viselkedésének és szorgalmának felmérése  

 az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága 

 a minőségfejlesztési tevékenység megállapításainak elemzése 

 létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatban a munkakörök feladatainak 

szükségessége, a teljesítmények és a bérezés összhangja, az ösztönzési rendszer 

hatékonysága  

 utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogkörök gyakorlása 

 

13.1.2 

Az intézményvezető-helyettesek ellenőrzési területe kiterjed: 

 a jogszabályok, határozatok, a vezetői utasítások betartására, 

 a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére,  

 a munkavédelmi előírások betartására, 

 a pedagógiai program megvalósítására: 

 a célok és a tantervi követelmények megvalósítására, 

 a tanmenetek minőségére, helyi tanterv szerinti haladásra,    

 a foglalkozások, tanórák eredményességére, 

 a pedagógus viselkedésére, a tanulókkal való törődésére,   

 a felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok színvonalára,  

 a tanulói munka, a füzetek vezetésének értékelésére  

 a felvételi, osztályozó, különbözeti, alapműveltségi, érettségi és egyéb vizsgák 

szabályszerű lefolytatására,  

 a pedagógusi ügyelet feladatellátására, a pontosságra, 

 a túlórák, a helyettesítések vezetésére, a határidők betartására,  

 a tanórán kívüli tevékenységekben való aktivitásra,  

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára,  

 az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére,  

 az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére, 

 a tanügyi dokumentáció folyamatos és szabályszerű vezetésére: 

 a törzskönyvek, haladási és gyakorlati naplók vezetésére, 

 a tanulói értékelések és adminisztráció ellátására, 

 az nyilvántartások, a statisztikák vezetésére,  

 a szakmai felszerelések, a szertárak, laboratóriumok, előadótermek berendezéseinek 

szabályszerű használatára, a berendezések, eszközök kihasználtságára, 

 a tanulók egészséges és biztonságos munkafeltételeinek vizsgálatára, 

 a tanulók egészség- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti oktatására, ennek 

bizonylatolására, 

 a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtására, eredményeire.  
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13.1.3  

A munkaközösség-vezetők ellenőrzik: 

 a munkaközösségi tagok munkafegyelmét; felmérések és rendszeres óralátogatások 

során (félévenként legalább egyszer) meggyőződnek a tanulók elméleti, gyakorlati 

tudásáról, képességeiről, magatartásáról, szorgalmáról,  

 a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást,  

 a pedagógiai program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet,  

 az anyagok és eszközök célszerű és takarékos felhasználását, 

 a szakmai felszerelések, a szertárak, laboratóriumok, előadótermek berendezéseinek 

szabályszerű használatát, meggyőződnek a tanulók egészség- és balesetvédelmi, 

tűzrendészeti oktatásáról.  

 a tanulók házi füzeteit, a dolgozatokat, a témazáró feladatlapokat, azok javítását, 

értékelését, a tantárgyi osztályzatokat, 

 a munkaközösségük feladatkörébe tartozó rendezvények lebonyolítását, színvonalát. 

 

 

13.2 Egyéb hatásköri ellenőrzési tevékenységek 

 

13.2.1 

Az osztá1yfőnök ellenőrzési feladatai: 

 osztálya tanítási óráinak és tanórán kívüli foglalkozásainak látogatása (meggyőződik 

a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról, képességeiről, magatartásáról, szorgalmáról, 

a tanulók és tanáraik kapcsolatáról, együttműködéséről) 

 osztályával kapcsolatos dokumentációk ellenőrzése (pl. naplóvezetés, osztályzatok 

beírása) 

 az ellenőrző könyvben az érdemjegyek beírásának és a szülői aláírásnak, valamint az 

igazolások ellenőrzése 

 

13.2.2  

A pedagógusok ellenőrzési feladatai: 

 a házirend és egyéb iskolai előírások betartásának folyamatos ellenőrzése 

 az írásbeli házi feladatok, a tanulók teljesítményének rendszeres ellenőrzése  

 ügyeletesként az óraközi szünetek, iskolai rendezvények rendjének biztosítása 

 

13.2.3 

A szertárosok ellenőrzési feladatai: 

 a szertárállomány (anyagok és eszközök) célszerű és rendeltetésszerű használatának, 

ill. takarékos felhasználásának, valamint tárolásának ellenőrzése 

 

13.2.4 

A tűz- és munkavédelmi felelős ellenőrzi: 

 az érvényben lévő jogszabályok és tilalmak betartását és betartatását (dohányzás, 

tűzgyújtás, hegesztés, stb.) (jegyzőkönyvben rögzítheti az észrevételeit), 

 az intézmény tűzvédelmi állapotát, a szükséges tűzoltó eszközöket és egyéb 

berendezéseket, 

 az elektromos berendezések üzembiztonságát és érintésvédelmi állapotát, 

 a berendezések használati utasításainak pontos betartását, a munka után az elektromos 

berendezések áramtalanítását,  

 a kijelölt közlekedési utak és a tűzoltó berendezések szabadon tartását, 
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 a tűz- és munkavédelmi oktatáson való aktív részvételt, a tűzoltó berendezések 

kezelésének ismeretét.  

 

 

13.3 A munkafolyamatba épített belső ellenőrzés 

 

Az intézmény minden dolgozója köteles jelenteni az iskola vezetőségének a munkája 

során észlelt pedagógiai, szakmai karbantartási, takarítási, adminisztrációs hibákat, 

hiányosságokat. 

 

14. MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK 

 

14.1 A munkakörök leírásának szükségessége, célja 

 

Minden munkáltató eredményessége, hatásfoka, az alkalmazottak munkateljesítményének 

összességéből adódik. A munkaköri leírás – munkahelyi feladatkör konkrét írásbeli rögzítése 

– célja, hogy:  

 megszabja a munkakörre előállított követelményeket (munkaköri specifikáció, 

ismeretek, képességek, egyéb elvárások), 

 elsődlegesen megállapítsa – a jogi és belső szabályozottság mellett –a munkavállaló 

tényleges feladatait,  

 nyilvánvalóan meghatározza a dolgozó felelősségi körét. 

A munkáltató által elvárt munkaköri tevékenységet, a kötelezettségeket intézmény 

típusonként, és személyre szólóan kell meghatározni!  

A munkáltatók célja, érdeke, kívánsága, hogy alkalmazottaik a munkavégzés során: 

– szakszerű és kifogástalan (hibátlan) teljesítményt nyújtsanak,  

– munkabérükért jó időkihasználással végezzék munkájukat, 

– feladataikat önállóan, és rendszerbe foglaltan lássák el, 

– javítsák a munkahelyi légkört és eredményességet, 

– kreativitásukkal fejlesszék a munkafolyamatokat. 

A munkavállaló érdeke, önértékelése azt kívánja, hogy munkaidejében ésszerű, valóban 

szükséges tevékenységet végezzen, munkahelyi vezetői elismerjék, értékeljék, jutalmazzák 

fáradozásait. Ez jelentősen befolyásolja munkahelyi közérzetét, eredményességét, ezért a 

dolgozó számára szintén fontos, hogy: 

– ismerje az irányában támasztott elvárásokat, követelményeket, 

– tudása javát nyújtsa: precíz, nem ismétlendő munkát végezzen,  

– legyen tisztában munkahelye sajátos körülményeivel, a helyi szokásokkal, 

– ismerje a munkáltató értékelési, jutalmazási és minősítési szempontjait, lássa az 

előrelépés lehetőségeit, kívánalmait, 

– jó munkatársi viszonyt alakítson ki a vezetőkkel, kollégákkal, 

– az utasítások szerint, a munkáltató megelégedésére dolgozzon. 

A munkaviszony kölcsönösen egymásra utalt kapcsolat: kezdetekor a belépő 

munkavállalóval, alkalmazottal részletesen kell tudatni, hogy mik a konkrét feladatai, milyen 

jogszabályokat, belső utasításokat, munkahelyi szokásokat kell ismernie és betartania a 

munkájával kapcsolatban.  

 

A munkaköri leírását több példányban kell elkészíteni. Kölcsönös aláírás után 1 – 1 példányt 

kap: 
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 a munkavállaló, az SZMSZ melléklete, a közvetlen munkahelyi vezető, a dolgozó személyi 

anyaga.  

A munkaköri leírást az alkalmazás irataival – kinevezés, munkaszerződés, megbízás – 

egyidejűleg kell átadni. Az átadás után a tartalmat szóban is ismertessük a munkavállalóval, 

hogy az esetleges értelmezésre módot adjunk. Az alkalmazott előtt világosnak kell lennie, 

hogy mit várnak el tőle az adott munkakörben. 

 

14.2 Intézményvezető munkaköri leírása  

 

I. RÉSZ 

 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :...................................... JOGGYAKORLÓ: ................................... 

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ................................................. FIZETÉSI OSZTÁLY: :............................ 

KULCSSZÁM: ................................. FEOR – SZÁMA: ...................................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:  INTÉZMÉNYVEZETŐ 

CÉL: Egyéni felelős vezetőként tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett 

intézmény szakszerű és törvényes működését, a helyi közoktatási koncepció szerinti 

pedagógiai tevékenységet, az alkalmazottak: munkáját, és biztosítja az ésszerű gazdálkodást. 

KÖZVETLEN FELETTES:   megbízó fenntartó 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:    SZMSZ szerint 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .......................................... SZERVEZETI EGYSÉG: .............................  

HETI MUNKAIDŐ: .............. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ............................ 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: …………………………. 

 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Egyetemi végzettség, szakképzettség, pedagógus-szakvizsga.  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: 

Legalább 5 év pedagógus munkakörű szakmai gyakorlat  

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatás, a munkaügy, az igazgatás szakmai és jogi szabályai, 

belső szabályzati rendszer.  

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a 

rendellenességek felismerése, megfelelő intézkedések alkalmazása, döntésképesség. 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Közszolgálati elhivatottság, határozottság, magabiztos 

kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, humorérzék, együttműködési készség. 

 

B.) KÖTELESSÉGEK 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN:  

1.) Irányítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását; – a 

jóváhagyott költségvetés alapján  

2.) Biztosítja a működéséhez szükséges a személyi és tárgyi feltételeket, a munka– és 

tűzvédelmi rendelkezések betartását, a gyermekbalesetek megelőzését, 

3.) Vezetői utasításként kiadja az intézmény belső szabályzatait, gondoskodik a 

hatályosságról, az előírások betartásáról.  

4.) Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását, előkészíti a 

nevelőtestület határozatait, a tankönyvrendelést.  
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5.) Vezeti a nevelőtestületet, megköveteli a színvonalas és lelkiismeretes pedagógiai 

munkát. 

6.) Képviseli az intézményt a rendezvényeken, gondot fordít a nemzeti és intézményi 

ünnepélyek méltó lebonyolítására 

7.) Együttműködik a fenntartóval, a szülőkkel, érdekképviselettel, stb. 

8.) Elláttatja a gyermekvédelmi, a munka és balesetvédelmi feladatokat, megszervezi 

a gyermekek egészségügyi felülvizsgálatait. 

9.) Dönt az intézmény minden lényeges ügyében a jogszabályi keretek között. 

10.) Megtartja a munkakörülményekre vonatkozó egyeztetési kötelezettségét. 

11.) Ellenőrzi és értékeli – minőségbiztosítással, személyes tapasztalattal, mérésekkel 

az intézményi tevékenységet. 

12.) Intézkedik rendkívüli események bekövetkeztekor. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a munkáltatói, a tanügyigazgatási és a pedagógiai vezető jogait, döntési 

hatáskörét. A munkáltatói jogkör a közalkalmazottak kinevezésére és a közalkalmazotti 

jogviszony megszüntetésére nem terjed ki. 

Általánosan nem helyettesíthető hatásköre: a munkáltatói, kötelezettségvállalási, és 

utalványozási jogkör. 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

Közvetlen munkakapcsolatok: az intézményvezető-helyettesekkel, gazdasági vezetővel, 

iskolatitkárral, gondnokkal, könyvtár vezetőjével, megbízott felelősökkel. 

Kapcsolatot tart: a fenntartóval, iskolaszékkel, a szülői közösséggel, diákönkormányzattal, 

szülőkkel, a tagintézménnyel, az érdekvédelmi szervezetekkel, társintézmények vezetőivel, 

ügyintézések illetékeseivel, az iskolai alapítvány kuratóriumával és támogatóival, a helyi 

társadalmi szervezetekkel, az iskolaorvossal.  

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  

Az intézményvezető egy személyben felelős: 

 Az intézmény szakszerű és törvényes működésért,  

 az észszerű és takarékos gazdálkodásért,  

 a pedagógiai program megvalósításáért, nevelőmunkáért, 

 az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működéséért, 

  az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, 

 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért,  

 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

Tematikus intézményvezetői feladatkörök  
A munkaköri leírás mellé az intézményvezetői tevékenységet feladatkörökre bontjuk, az 

intézményvezetők tudatos irányító és szervező aktivitása érdekében. A vezetői munkát 

jelentősen csökkentik jogszabályokkal harmonizáló belső szabályzatok, és ezek kiadása és 

betartatása. 

A helyes vezetői gyakorlat során az intézményvezető a konkrét teendőket nem végzi, – nem 

merül el kimutatások, táblázatok, összesítések létrehozásába, hanem beosztott munkatársaira 

bízza a feladatokat. Munkaidejében ténylegesen vezeti és irányítja az intézményt: a 

beosztottak munkavégzését tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi, értékeli. Kormányozza az 

intézményt, mégpedig a jogszabályoknak megfelelően. Ezért a rendelkezések és a helyi 

igények, információk alapos ismerete nélkülözhetetlen az eredményes munkához. 
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Intézményvezető munkáltatói feladatköre:  

 Lebonyolítja a pályázati eljárásokat, nyilvántartja személyi anyagukat, a 

kinevezéseket és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését kivéve gyakorolja 

felettük a munkáltatói jogkört, engedélyezi a szabadságot. 

 Kiadja – szükség esetén módosítja – a munkaköri leírásokat, ellenőrzi a dolgozók 

munkafegyelmét, az előírások és a határozatok végrehajtását, tények alapján minősít. 

 Megbízza a különböző felelősöket (munkaközösség-vezetők, ügyeletvezető, 

pályaválasztási, ifjúságvédelmi, tankönyv, munkavédelmi, tűzvédelmi felelős, 

szakkörvezetők, stb.).  

 Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, az intézményi 

minőségfejlesztést, a munkavégzés eredményességét, szorgalmazza a hatékony 

munkamódszerek alkalmazását.  

 Biztosítja a könyvtárban alkalmazottaknak a jogi és szakmai dokumentumok 

megismerését, intézkedik a tanév közben hatályossá váló rendeletek közzétételéről 

és végrehajtásáról; 

 Biztosítja az alkalmazottak és a tanulók jogainak gyakorlását. 

 Vezetőtársaival – a belső ellenőrzési szabályzat szerint – folyamatosan ellenőrzik a 

dolgozók munkáját.  

 A kiemelkedően, a tartósan jól dolgozókat – az egyeztetések megtartásával – 

dicséretben, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

 Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a vétkesen hibázó 

dolgozót fegyelmileg felelősségre vonja. 

 Biztosítja az egészséges munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, intézkedik a 

munka, tűz– és balesetvédelmi feladatok ellátásáról. 

 

Intézményvezető tanügyigazgatási feladatköre:  

 Előterjeszti az SZMSZ és a Házirend tervezetét, módosítását, gondoskodik a 

jogosultak véleményeztetéséről és az elfogadásról. 

 Gondoskodik a gyermekek, tanulók felvételéről, kialakítja a tanulócsoportokat, 

beszerzi a szükséges szakvéleményeket. 

 Elkészíti az iskola tantárgyfelosztását, és véleményezteti a tantestülettel, szervezi és 

irányítja a pedagógiai munkát. 

 Összeállíttatja a tanév helyi rendje szerinti munkatervet, – elfogadtatja a 

nevelőtestülettel, irányítja az összehangolt munkarendet, és megismeri az 

érdekcsoportok véleményét. 

 Irányítja az értekezletek szervezését, biztosítja a tantestületi határozatok 

előkészítését, az intézményi információáramlást.  

 Támogatja a pedagógusok és a többi alkalmazott tervszerű továbbképzését, valamint 

szakmai képzést, tapasztalatcserét szervez a nevelőtestület egészének. 

 Irányítja az iskola ügyviteli munkáját, ellenőrzi az intézményi nyilvántartási 

rendszer szakszerű vezetését, a statisztikát, eleget tesz az adatszolgáltatási 

kötelezettségnek. 

 Jóváhagyja az ügyköröket, biztosítja a határidős ügyintézést, az irattár vezetését, 

rendjét, a szükség szerinti iratselejtezést.  

 Ügyintézési határidőn belül válaszol a tanulókat érintő és egyéb hivatalos kérésekre, 

levelekre. 

 

Intézményvezető pedagógiai feladatköre:  

 Irányítja és javasolja a pedagógiai program fejlesztését, módosítását – a tantervi 

előírások és a helyi igények szerint, – biztosítva a nevelőtestület, a szülői és 

diákszervezetek jogait és a fenntartó jóváhagyását.  
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 Jóváhagyja (vagy elutasítja) a munkaközösség vezetői javaslattal ellátott a 

tanmeneteket, osztályfőnöki, napközi, szakköri foglalkozási terveket.  

 Rendszeresen ellenőrzi a pedagógiai program és munkaterv megvalósítását, a tanítási 

és tanórán kívüli foglalkozások színvonalát, a felmérésekkel kísérteti a pedagógiai 

munka eredményességét. 

 Megkívánja és ellenőrzi a fokozott törődést igénylő – hátrányos és veszélyeztetett 

helyzetű, továbbá tehetséges – tanulók differenciált foglalkoztatását.  

 Elősegíti a színvonalas programok létrehozását, a diákok szabadidejének kulturált 

eltöltését, megköveteli az igényes, pozitív értékrendű közösségi élet szervezését. 

 Elemzésekkel, értékeléssel összegzi a szülői környezetben végzett felméréseket, 

véleményeket.  

 Jelentések segítségével félévkor és tanév végén tájékoztatja a nevelőtestületet a 

munkavégzésről, értékeli az eredményességet, elfogadtatja a beszámolót. 

 

Intézményvezető gazdálkodási feladatköre:  

 Összeállítja, és határidőre benyújtja a fenntartónak az intézmény költségvetés 

tervezetét.  

 A jóváhagyott előirányzatok alapján szervezi a munkát, figyelemmel kíséri a 

teljesítést, végrehajtja a szükséges módosításokat. 

 Gondoskodik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáról, évente beszámol 

a költségvetés teljesítéséről.  

 Gondoskodik az épület, a berendezések, az intézményi terület karbantartásáról, 

fejlesztéséről a közegészségügyi, a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásoknak 

megfelelően. 

 Végrehajtatja az étkezési díjak szabályos kezelését és az étkeztetés lebonyolítását, 

 Ellenőrzi a munka- és tűzvédelmi oktatás megtartását és feladatok szabályzat szerinti 

ellátását, a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést,  

 Javasolja a felújítást, biztosítja a karbantartást. 

 

Az intézményvezető döntési hatásköre: 

 a tantárgyfelosztás elkészítése, 

 az alkalmazottak munka és munkaidő beosztása,  

 a felvételi és egyéb bizottsági tagok megbízása, 

 felelősök kijelölése, egyéb megbízások kiadása, 

 fegyelmi eljárás indítása, 

 hatáskörének átruházása, 

 a körzeten kívüli tanulók felvétele,  

 tanulók osztályokba, csoportokba való beosztása, 

 a tanulók szervezett étkeztetésben való részvétele; 

 a tanulók felmentése vagy mentesítése az iskolai foglalkozások látogatása alól,  

 a tanulmányi idő megrövidítése, esetleges hosszabbítása, 

 egyes tantárgyak követelményeinek egy tanévben való teljesítése; 

 bizonyos szolgáltatások, szociális kedvezmények juttatása. 

 

 

14.3. Pedagógiai intézményvezető-helyettes munkaköri leírása 

 

A pedagógiai vezetőhelyettesek munkaköri leírásuk alapján önállóan, és intézményvezető 

közvetlen irányításával dolgoznak. A vezetői megbízást az intézményvezető adja – a 

nevelőtestület véleményével, – mely öt évig érvényes. Az intézményvezető távollétében teljes 

felelősséggel gyakorolják a vezetői feladatokat. 
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I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :...................................... JOGGYAKORLÓ: ................................... 

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ................................................. FIZETÉSI OSZTÁLY: :............................ 

KULCSSZÁM: ................................. FEOR – SZÁMA: ...................................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:   INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES 

CÉL: Megbízott felelős vezetőként segíti az igazgató munkavégzését, közvetlenül irányítja a 

beosztottai munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység tervezésében, irányításában, 

ellenőrzésében, az alkalmazottak értékelésében 

KÖZVETLEN FELETTES:   intézményvezető  

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:  SZMSZ alapján 

 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .......................................... SZERVEZETI EGYSÉG: .............................  

HETI MUNKAIDŐ: .............. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ............................ 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:  
....................................................................................................................................... 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Egyetemi végzettség és szakképzettség.  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: 

5 év pedagógus munkakörű szakmai gyakorlat  

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a munkaügyre vonatkozó szakmai és jogi 

szabályok, a belső szabályzatok ismerete. 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező és irányítási képesség, a működési 

szabálytalanságok felismerése, érzékenység a beosztottak egyenletes terhelésére.  

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Közszolgálati elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és 

konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék. 

 

B.) KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN:  

1.) Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről és 

betartatja az előírásokat.  

2.)  Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, módosításában, a munkaterv 

elkészítésében. 

3.) A tantárgyfelosztás alapján elkészítteti az intézményi órarendet, ellenőrzi az 

intézményvezetői szempontok megvalósítását. 

4.) Elkészíti a munkatervet, a pedagógusok továbbképzési programját, elrendeli a 

pedagógusok helyettesítési és ügyeleti rendjét, igazolja a feladatellátást, és a 

túlmunka teljesítését. 

5.) Szervezi és vezeti szervezeti egységében az oktató–nevelő, az a technikai, az 

adminisztrációs és más irányú munkavégzést. 

6.) Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, 

szakmai tanácsokkal segíti és ellenőrzi a kijelölt szakmai munkaközösségek, a 

hozzá beosztott felelősök és megbízottak feladatainak végrehajtását. 

7.) Irányítja a beiskolázási feladatok ellátását, gondoskodik az első évfolyamosok 

beírásáról, nyilvántartásáról. Fokozott figyelemmel kíséri az új osztályok 

közösséggé formálását, tanulmányi munkájukat.  
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8.) Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, más okmányok kezelését, 

a jegyzőkönyvek pontos vezetését. 

9.) Szervezi az intézményi rendezvényeket, ünnepélyeket, a belső továbbképzéseket, 

szakmai tapasztalatcseréket. 

10.) Összefogja, irányítja a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos 

tevékenységet: előkészíti a megállapodásokat, nyilvántartja a tanulók szolgálati 

helyeit és a szolgálati órákat tanulónként. 

11.) Összesíti a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi 

nyilvántartásokat.  

12.) Ellenőrzi a munkafegyelmet, a minőségbiztosítást, a helyettesítéseket, az 

anyagfelhasználás takarékosságát; a vagyonvédelmet, óralátogatásokat és 

felméréseket végez.  

13.) Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, melyről emlékeztető 

feljegyzést készít. Intézkedik a problémák megoldási módjáról.  

14.) Beszámol a nevelőtestületnek a szervezeti egysége működéséről: a kitűnő 

eredményekről és a hiányosságokról egyaránt. 

15.) Rendszeres referál az intézményvezetőnek az intézmény egész működéséről, 

tapasztalatairól: az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi.  

16.) Magatartásával javítja a diákok iskolai életét, a kiegyensúlyozott légkör 

kialakítását, segíti a diáktanács, a diákönkormányzatot tevékenységét. 

17.) Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek 

elsajátítására. 

18.) Gondoskodik az információk könyvtárban történő elhelyezéséről, és a 

tagintézménybe történő eljuttatásáról. 

19.) Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre 

vonás, vagy az elismerés kezdeményezésével közli az intézményvezetővel. 

20.) Határidőre elkészíti az intézményi statisztikát, a dolgozók szabadságolási tervét, 

nyilvántartja a munkából való távolmaradását. 

21.) Ellenőrzi az iskolaépület, a tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, 

utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé. 

22.) Ellenőrzi az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi 

követelmények meglétét.  

23.) Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az intézményvezető ellátja. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed a teljes intézményi működésre, az 

általa vezetett szervezeti egységre. Aláírási jogköre kiterjed a tanulói jogviszony igazolására, 

munkavállalási engedély kiadására, másolatok hitelesítésére, számlák aláírására.  

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A szülőkkel, a fenntartó illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, hivatali és 

társadalmi szervezetekkel tart munkakapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás 

alapján az intézményvezetőt képviselve. 

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében 

személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének. Felelős: 

  Szervezeti egységében a pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok 

és a többi alkalmazott munkavégzéséért, 

  A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, 

színvonaláért, a zökkenőmentes lebonyolításért. 
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 A vizsgák (felvételi, osztályozó, különbözeti, stb.,) és a tanulmányi versenyek 

lebonyolításáért, a helyettesítések ellátásáért. 

 Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak 

munkafegyelméért, 

 A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

III.RÉSZ 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

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

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

 

 

14.4 Tanár munkaköri leírása 

 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :...................................... JOGGYAKORLÓ: ...................................  

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ................................................. FIZETÉSI OSZTÁLY: :............................ 

KULCSSZÁM: ................................. FEOR – SZÁMA: ...................................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:   PEDAGÓGUS  

CÉL: A diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű és eredményes 

tanítása, sokoldalú fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a NAT és a 

pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni 

képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása. 

KÖZVETLEN FELETTES:    intézményvezető-helyettes  

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:   helyettesítési rend alapján 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .......................................... SZERVEZETI EGYSÉG: .............................  

HETI MUNKAIDŐ: .............. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ............................ 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:  
 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Egyetemi végzettség, szakos tanári szakképzettség (készségtárgyak, idegen nyelvek esetén 

lehet főiskolai végzettség is).  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: ............................ 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, 

utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete. 
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SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező és lényeglátó képesség, katartikus képesség, 

érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre, objektív ítélőképesség, 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és 

konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék, egyéni kisugárzás, türelem. 

 

B.) KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a 

hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával. Mint nevelőtestületi tag 

köteles részt venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken; véleményével 

segíti a közös határozatok meghozását. 

2.) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, 

sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket. 

3.) Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján 

tanmenetet készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan 

megtartja tanítási és foglalkozási órákat. 

4.) Szemléltető eszközöket használ, bemutató és tanuló kísérleti tevékenységgel 

alapozza a tanulást. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés 

felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, 

képességek folyamatos fejlesztése mellett kell átadni! 

5.) A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal előre közli és bejegyzi 

az osztálynaplóba, hogy tanártársaival elkerüljék az osztályközösség túlterhelését 

(naponta maximum 2 írásbeli számonkérés).  

6.) Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanulók teljesítményeit, 

megtartja az írásbeli, és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és 

indoklással értékel.  

7.) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi 

méltóságukat. A pedagógiai értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a 

fiatalokat, tekintettel arra, hogy személyisége, modora, hangneme, 

megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók előtt. 

8.) Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, a vezetők utasítására 

helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat 

(osztályfőnökség, munkaközösség vezetése, diákönkormányzat munkájának 

segítése), és felelősi tevékenységeket (pályaválasztási felelős, ifjúsággondozó).  

9.) Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok 

szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi 

programokon, és beosztás alapján felügyel. 

10.) Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt: vezeti az 

osztálynaplót; beírja az érdemjegyeket (az ellenőrző könyvekbe is), megírja a 

vizsgák jegyzőkönyveit, törzskönyveket, stb. 

11.) A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelemének állandó 

gyarapítása, az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani 

tájékozódás. Aktívan részt vesz a nyílt napokon, bemutató órákat tart és 

dokumentálva hospitál tanítási órákon. 

12.) Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a 

pedagógiai program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámol, 

előadást és bemutató órát tart. Kollégái közreműködésével rendben tartja a 

rábízott szertárat, a tárgyakat és eszközöket rendelkezésre. 

13.) Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén. 

Akadályoztatásakor az SZMSZ szerint kell eljárnia, biztosítva a szakszerű 

helyettesítéshez a tanmenetet. 
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14.) A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg, 

figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; fejleszti képességeiket, 

személyiségüket. Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal. 

15.) Tanóráin a differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő 

gyakorló feladatokkal szolgálja. A lassúbb tempójú tanulóknak külön 

felzárkóztatást szervez, figyelembe véve a hátrányos családi helyzetet, a 

fogyatékosságot. Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.  

16.) A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulók tehetségét kifejleszti 

(önképzőkör, szakkör, tanulmányi verseny, stb.). Felkészíti és kíséri a diákokat a 

tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre és a sportrendezvényekre, 

tanulmányi kirándulásokra. 

17.) Részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon, hetente egyéni fogadóórát is 

tart. A szülőket tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók 

előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. Együttműködik a szülőkkel, szükség szerint 

látogatja a támogatásra szoruló tanulókat.  

18.) Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, 

végrehajtja az intézményvezető és a vezető helyettesek utasításait, szakszerűen 

végrehajtja a tanulószobai beosztás szerinti feladatokat, és az egyéb pedagógusi 

teendőket.  

19.) Levezeti és felügyeli az osztályozó, különbözeti, felvételi, érettségi és egyéb 

vizsgákat, tanítás nélküli munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása 

alapján. 

20.) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyekkel az intézményvezető és a vezető helyettes ellátja. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az 

általa vezetett gyermek csoportra terjed ki. 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A szülőkkel, a társintézmények munkatársaival, a továbbképző intézményekkel tart 

kapcsolatot. 

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, 

tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a fiatalok 

érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.  

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

elrontásáért. 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

III. RÉSZ 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

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

........................................................................................................................... 
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14.5 Könyvtáros tanár (könyvtáros) munkaköri leírása 

 

A könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz szükséges 

dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti 

egység. Állományába csak a gyűjtőköri szabályzat (SZMSZ melléklete) által meghatározott 

dokumentum vehető fel. A korszerű könyvtár az új dokumentumok előállításához 

sokszorosító berendezéssel, az állomány nyilvántartásához számítástechnikai felszereltséggel, 

a teljes körű informálódáshoz internetkapcsolattal, és digitalizált információhordozókkal 

rendelkezik.  

A könyvtár működése az egész tanulóközösség érdekeit szolgálja, ezért fejlesztése kiemelt 

fontosságú az intézményi költségvetésben. Tevékenységével jelentősen hozzájárul: 

 a megalapozott tudás elsajátításához,  

 a sokoldalú művelődéshez, 

 a fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejődéséhez,  

 a kulturált magatartás kialakulásához. 

A könyvtárat felelős beosztású szakképzett könyvtáros vezeti sokoldalú feladatellátással.  

 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :...................................... JOGGYAKORLÓ: ...................................  

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ................................................. FIZETÉSI OSZTÁLY: :............................ 

KULCSSZÁM: ................................. FEOR – SZÁMA: ...................................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:      PEDAGÓGUS  

CÉL: Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése, az iskolában folyó 

nevelő-oktatómunka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő korszerű könyvtári 

szolgáltatás nyújtása. 

KÖZVETLEN FELETTES:   intézményvezető-helyettes  

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS  helyettesítési rend alapján 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .......................................... SZERVEZETI EGYSÉG: .............................  

HETI MUNKAIDŐ: .............. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ............................ 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:  
 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Egyetemi végzettség és könyvtárosi szakképzettség.  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: ............................ 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a közművelődésre, a szakterületre vonatkozó 

jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.  

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Rendszerező képesség, technikai érzék, korszerű módszerek 

alkalmazása, segítőkészség 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, empátia.  

 

B.) KÖTELESSÉGEK 

 FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja, – majd szakértővel véleményezteti – 

a könyvtár gyűjtőköri szabályzatát. 
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2.) Könyvtárhasználati rendben intézkedik a könyvek, folyóiratok, egyéb 

információhordozók igénybevételéről, és a kölcsönzésről, melyet a bejárati ajtón 

helyez el.  

3.) Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt, ellátja az állomány 

feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét, a muzeális értékű könyveket 

pormentesen védett helyen tartja.  

4.) Biztosítja naponta – az óraközi nagyszünetben és délután – a nyitvatartási időt, a 

dokumentumok kölcsönzését. Beszerzi, és nyilvántartásba veszi – az igények 

figyelembe vételével – az új dokumentumokat.  

5.) Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, mely diákok esetében érvényes 

diákigazolvány, felnőtteknél személyi igazolvány bemutatásával lehetséges. 

6.) Bemutatja és ismerteti az állományi katalogizálást, a könyv- és 

könyvtárhasználatot, egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, az olvasás 

népszerűsítése és pozitív személyiségfejlesztés érdekében. 

7.) Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy 

szótárak, kézikönyvek, albumok, atlaszok, stb.), biztosítja a kézikönyvtár 

zavartalan helyszíni használatát. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi 

védelmükről, a balesetek megelőzéséről.  

8.) Tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat tart, tájékoztatást ad az 

egyéni és csoportos érdeklődőknek.  

9.) Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat, más könyvtárak szolgáltatásainak 

elérését, a dokumentumok másolását, új ismerethordozók előállítását, 

10.) Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújt: tematikus kiállítást mutat be, 

bibliográfiát készít, ajánló jegyzékeket készít a nevelők kérésére, önképzésük 

segítésére. 

11.) Megrendeli a folyóiratokat, ezekből információkat ad tovább, vezeti a könyvtári 

statisztikát, közreműködik a tankönyvellátás szervezésében. 

12.) Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő 

nyilvántartásba vételét, felelős az állomány megóvásáért. 

13.) Folyamatos tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, 

szakfolyóiratokról és cikkekről, a tanári segédanyagokról, kézikönyvekről. 

14.) Előkészíti a belső továbbképzéseket a szakirodalom ajánlásával, követi a 

pályázati figyelőt és szorgalmazza a pályázatok szakszerű elkészítését.  

15.) Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervez, aktívan részt vesz a 

magyar nyelv hetének rendezvényén, a hagyományápoló munkában. 

16.) Amennyiben nincs szabadidő szervező, a kulturális rendezvények információit is 

gyűjti és ismerteti. Kérésre az érdeklődőknek jegyeket rendel a programokra. 

17.) Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, együttműködik a 

könyvtár és szolgáltatásai megszeretéséért.  

18.) Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai 

program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.  

19.) A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat 

hozatalában, köteles részt venni, és beosztás szerint felügyelni az intézményi 

rendezvényeken, ünnepélyeken.  

20.) Precízen vezeti a foglalkozási naplót, a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a 

munkájával kapcsolatos adminisztrációt. Félévente beszámol a nevelőtestületnek 

szakmai tevékenységéről, javaslatokat tesz. 

21.) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 
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Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az 

általa vezetett gyermek csoportra terjed ki. 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A szülőkkel, a szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot, a könyvtárközi 

kölcsönzés érdekében. 

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt 

tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek 

érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

III.RÉSZ 

 EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK   
........................................................................................................................... 

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

14.6. Iskolatitkár munkaköri leírása 

Az intézményi titkár munkáját munkaköri leírása alapján és az intézményvezető közvetlen 

irányításával végzi. Az intézményvezetőnek teljes körű beszámolási kötelezettséggel 

tartozik.  

 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :...................................... JOGGYAKORLÓ: ...................................  

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ................................................. FIZETÉSI OSZTÁLY: :............................ 

KULCSSZÁM: ................................. FEOR – SZÁMA: ...................................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:  ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ  

CÉLJA: Az intézmény ügyvitelének, iratkezelésének és a tanügyi nyilvántartásának vezetése, 

döntés előkészítő feladatok ellátása, valamint az intézményvezető adminisztrációs teendőinek 

segítése.  

KÖZVETLEN FELETTES:  intézményvezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: ............................................................................ 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .......................................... SZERVEZETI EGYSÉG: .............................  

HETI MUNKAIDŐ: ............ MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: .............................. 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ................................................ 

 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 
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Szakirányú középiskolai végzettség és szakképzettség.  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET:............................. 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatás szakmai és jogi előírásainak, a belső szabályzatoknak 

az ismerete.  

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező képesség, titkárnői jártasság, szoftverfelhasználói 

gyakorlat, precíz és gyors gépírástudás, problémamegoldó és rendszerező képesség. 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, vidámság, nyugodt 

viselkedés, humorérzék. 

 

B.) KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Szervezi az intézmény hivatalos ügyintézését, vezeti a titkárságot, kiépíti az 

ügyköröket, (fenntartói, vezetési, nevelési, gazdasági, alkalmazotti, 

gyermekvédelmi, stb.) és meghatározza az ügykörszámokat.  

2.) Nyilvántartja és rendszerezi (rangsorolja) az átfutó és határidős ügyeket, az 

ügyiratokat, a bélyegzőket, a szigorú elszámolású nyomtatványokat (törzslap, 

stb.) megőrzi ezeket. 

3.) Átveszi, felbontja, kezeli a küldeményeket, iktatja az iratokat, csatolja az elő-

iratokat, végzi a mutatózást. 

4.) Továbbítja a határidős ügyiratokat – az intézményvezető szignálása után – az 

ügyintézőkhöz, aláírással átveteti azokat.  

5.) Előkészíti a kiadványozást, bérmentesíti és továbbítja a kiadványokat, 

küldeményeket (ellátmány kezelése). 

6.) A hivatalos üzeneteket, a körtelefonok tartalmát továbbítja, tájékoztatást ad az 

érintetteknek az ügyben eljáró illetékes ügyintéző felhatalmazása alapján.  

7.) Gépeli és másolja a vezető által engedélyezett (szignóval ellátott) intézményi 

iratokat, szükség esetén – az intézményvezető utasítására – jegyzőkönyvet vezet.  

8.) Vezeti a tanulók naprakész intézményi nyilvántartását, a hivatalos statisztikákat, 

az okiratokról, dokumentumokról hivatalos másolatot, másodlatot készít.  

9.) Ellátja az érkező és távozó tanulók hivatalos adminisztrációját, továbbítja és 

nyilvántartja az igazolatlan mulasztásért való felszólításokat, feljelentéseket. 

10.) Rendben és elzárva tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, 

pótlásukról beszerzéssel gondoskodik.  

11.) Kezeli az irattárat, rendezi, az elintézett ügyek iratait irattárba helyezi, elkészíti 

az irattári jegyzékeket, elvégzi az iratselejtezést és a levéltári átadást. 

12.) Koordinálja az iskolaorvossal, védőnővel, a védőoltások, szűrővizsgálatok és 

fogászati kezelések beosztását. 

13.) Szervezi és egyezteti az intézményvezető és a helyettesei hivatalos 

kapcsolattartását, elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel a vezető (helyettes) 

megbízza. 

14.) Szívélyesen fogadja a vezetőkhöz látogató személyeket, a szülőket, 

pedagógusokat, diákokat, ügyeik intézését elősegíti, minden intézkedéséről 

tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 

15.) Vezeti a személyzeti és munkaügyi nyilvántartásokat: a munkaviszonnyal 

kapcsolatos jegyzékeket (határozott idejű kinevezések, szerződések lejárata, 

szabadságok nyilvántartása, stb.). 

16.) Közreműködik a munkáltatói intézkedések pontos és szabályszerű 

dokumentálásában (megbízások, átsorolások, kinevezések, fegyelmi 

intézkedések, stb.).  

17.) A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli. 
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JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Hatásköre kiterjed a titkárság vezetésére, teljes munkakörére. Gyakorolja a munkavállaló 

jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az intézményvezető figyelmét 

felhívni minden szabályellenes jelenségre. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

Egyezteti vezetők programjait más munkahelyek illetékeseivel, fogadja a meghívott 

vendégeket és látogatókat. Szülőkkel, a társintézmények munkatársaival tart kapcsolatot. 

 

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  

Munkaköre bizalmas jellegű, ezért felelős a tudomására jutott információk titkos kezeléséért. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért 

 

III. RÉSZ 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

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

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

 

 

14.7 Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :...................................... JOGGYAKORLÓ: ................................... 

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ................................................. FIZETÉSI OSZTÁLY: :............................ 

KULCSSZÁM: ................................. FEOR – SZÁMA: ...................................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:  PEDAGÓGIAI ÜGYINTÉZŐ  

CÉL: Ellátja a kisebb tanulók szabadidő – szervezését, tanítási eszközöket készít és előkészít. 

Segíti a tanárok technikai munkáját, felügyeli és gondozza a rábízott gyermekcsoportot. Részt 

vesz az egészséges életmódú szokásrendszer kialakításában. 

KÖZVETLEN FELETTES: szakmai munkaközösség vezető  

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:  helyettesítési rend szerint 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .......................................... SZERVEZETI EGYSÉG: .............................  

HETI MUNKAIDŐ: ............ MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: .............................. 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ................................................ 

 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 
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Felsőfokú végzettség és pedagógiai szakképzettség.  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET : ........................... 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatási, a pedagógiai és a jogi előírások, a belső szabályzatok 

ismerete. 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező képesség, felelősségtudat. 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Precizitás, kreativitás, együttműködési készség, 

gyakorlatias gondolkozás, vidámság.  

 

B.) KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Nyolcórás napi munkaidejének felében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást 

lát el, a fennmaradó időben a tanítás – tanulás eszközeinek előkészítését, a 

foglalkozásokra való szervezést és felkészülést végez. 

2.) A tanórák alatt a pedagógus útmutatása alapján, vagy egyéni felzárkóztatással 

segíti a tanulás eredményességét, vagy gyakorló feladatlapokat készít, eszközöket 

vesz elő. 

3.) A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom 

tanulmányozásával gyarapítja pedagógiai-pszichológiai ismereteit.  

4.) Alkalmanként a tanulókat orvosi vizsgálatra, nevelési tanácsadóba kíséri 

5.) A délutáni tanulási idő alatt egyénileg foglalkozik a tanulókkal, vagy 

foglalkoztatja a házi feladattal elkészült gyermekeket.  

6.) Rendszeresen tájékoztatja a pedagógust a tanulók fejlődéséről, magatartásukról, 

az eredményekről, és szükség szerint családlátogatásra megy a pedagógussal a 

felügyelete alá tartozó gyerekekhez. 

7.) Aktívan részt vesz az iskolai programok előkészítésében és szervezésében: a 

tanulók kirándulásain; egyéb intézményi rendezvényeken segíti a programok 

megvalósítását.  

8.) Részt vesz a kívánság szerinti szülői értekezletein, a munkatervi fogadóórákon. 

Gondoskodik a gyerekek testi és erkölcsi védelméről, személyiségük 

fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről, óvja a fiatalok jogait, az emberi 

méltóságot. 

9.) Szükség szerint megbízással ellátja a téli, tavaszi, nyári tábori felügyeletet, és ott 

gondoskodik a gyerekek foglalkoztatásáról. 

10.)  A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, 

sokoldalú és érdekes gyakorlati feladattal, a fejlesztő gyakorlással egyéni 

képességeiket, objektíven és indoklással értékel. 

11.) Precízen vezeti a foglalkoztatási naplót, a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a 

munkájával kapcsolatos adminisztrációt.  

12.) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére. Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban 

biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden 

szabályellenes jelenségre. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A szülőkkel, a saját és szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot. 

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  
Személyesen felelős a felügyeletére bízott gyerekek testi, érzelmi és morális épségéért. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható: 
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 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

III.RÉSZ 

  

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK   
........................................................................................................................... 

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

 

 

14.8 Gazdasági ügyintéző munkaköri leírása 

 

A gazdasági ügyintéző a munkáját munkaköri leírása és az intézményvezető közvetlen 

irányítása alapján végzi, beszámolási kötelezettséggel.  

 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :...................................... JOGGYAKORLÓ: ................................... 

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ................................................. FIZETÉSI OSZTÁLY: :............................ 

KULCSSZÁM: ................................. FEOR – SZÁMA: ...................................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:     GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

CÉLJA: Részben önálló gazdálkodású intézmény gazdasági feladatkörének ellátása, a 

költségvetési keretek optimális felhasználása. Előkészíti az intézményvezető gazdasági 

döntéseit és pontos, előírás szerinti formában vezeti nyilvántartásokat, ellátja a gazdasági 

adatszolgáltatást. 

KÖZVETLEN FELETTES:  intézményvezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: ............................................................................ 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .......................................... SZERVEZETI EGYSÉG: .............................  

HETI MUNKAIDŐ: ............ MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: .............................. 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: ................................................ 

 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Középfokú végzettség és szakirányú szakképzettség.  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET:............................. 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra és az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szakmai 

és jogi előírások, a belső szabályzatok ismerete. 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Lényeglátó és problémamegoldó képesség, az alkalmazott 

szoftverek felhasználói gyakorlata.  

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Precizitás, megbízhatóság, racionalitás.  
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B.) KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1) Munkáját az intézményvezető utasításai alapján, de a fenntartóval együttműködve, 

annak szakmai útmutatásai alapján végzi. 

2) Elvégzi és nyilvántartja az iskola fenntartói és gazdasági tárgyú ügykörének ügyeit, 

kezeli a gazdasági dokumentumok kísérő iratait. 

3) Nyilvántartja a dolgozók szabadságnapjait, jelenti a távolléteket (azonnal, betegség, 

szabadság, anyanap,) a fenntartónak (TTK/Tatabányai Tankerületi Központ).  

4) Elkészíti a megbízási szerződéseket, elszámolja a havi óradíj igazolásokat, kiállítja a 

teljesítésigazolásokat, elkészíti az összesítőt és azt megküldi a TTK-nak minden 

hónap 5-ig.  

5) Elkészti az érettségi megbízási szerződéseket, kiállítja a teljesítésigazolásokat 

személyenként.  

6) Elszámolja a bejáró dolgozók bérletét összesítő és számlák alapján, leadja a 

bérleteket a TTK-nak.  

7) Elkészíti a túlórák, ügyeletek összesítőjét, kiállítja az elrendelt túlóra szerinti 

teljesítésigazolást személyenként minden hó 25-ig. 

8) Elszámolja a TTK felé a kiküldetéseket (szgk., vonat) a kiküldetési utasítás szigorú 

számadású nyomtatványon. 

9) Benyújtja a TTK-nak az igénybejelentést (IGB) árajánlattal, csatolja a versenykiírást, 

programot vagy meghívót, továbbképzési tervezetet, munkatervet.  

10) Elvégzi a megrendeléseket az engedélyezés után: 

 irodaszer és számítástechnikai eszközök, toner (negyedéves 

közbeszerzés),  

 tisztítószer (nem közbeszerzés), 

 védőeszköz (nyilvántartás vezetése, egy év kihordási idő) 

(IGB+ árajánlat (működési ellátmányból). 

11) Elkészíti az igénylést (IGB) a működési ellátmányhoz, azt felveszi és 

számlákkal elszámolja a TTK felé.  

12) Adatot közöl a TTK felé a bevételek számlázásához (pl. ellenőrző pótlása, 

érettségi vizsgadíj, terembérletek. 

13) Kapcsolatot tart a terembérlőkkel, elvégzi a számfejtést a leigazolt jelenléti ív 

szerint. 

14) Benyújtja a terembérleti kérelmeket, elkészíti a szerződés tervezeteket és 

megküldi azokat a TTK-ba.   

15) Nyilvántartja Komárom Város Önkormányzatától kapott támogatásokat és 

elszámolja azokat a TTK felé. 

16) Adatot szolgáltat a költségvetés készítéséhez, figyelemmel kíséri az 

előirányzatokat év közben, egyeztet az intézményvezetővel, szükség esetén a 

módosítás kérését továbbítja (előirányzat ERA) a TTK felé. 

17) Vezeti a nyilvántartásokat: kulcs-, bélyegző-, kártevőirtás nyilvántartás. 

18) Elkészíti a leltári dokumentumokat, valamint felméri a bútorleltárt. 

Pedagógusváltozás esetén biztosítja a szertárak leltár szerinti átadását. 

19) Nyilatkoztatja a dolgozókat a lezárt adóévet tekintve az adózás választásáról, 

átveszi a jövedelemigazolásokat a kísérőlistával, nyilatkoztatja a munkáltatói 

adóbevallást választókat a kedvezmények igénybevételéről (családi, személyi, 

nyugdíjpénztári, egészségpénztári), az 1+1 %-os adófelajánlásról, csatolja ezeket az 

M30-as jövedelemigazolásokhoz, majd visszajuttatja határidőre ezeket a 

dokumentumokat a TTK-ba. Jelenti az év közbeni adókedvezmény változásokat a 

TTK-ba.  
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20) Irattározza a két évnél idősebb dokumentumokat a gazdasági irattárba, ahol 

évenkénti elhelyezésük az évszám feliratozásával történik. 

21) Szervezi – az intézményvezető instrukciói alapján – a technikai alkalmazottak 

feladatellátását. 

22) A gazdálkodó útmutatása alapján ellátja az étkeztetéssel járó elszámolásokat, 

az adminisztratív teendőket: Felméri a menzai igényeket, beszedi a díjakat, majd 

feladja azokat a bankban. Kitölti a befizetésekről a bizonylatok (készpénzfizetési 

számla). Kimutatást vezet az étkezést igénybevevő tanulókról, figyelembe véve az 

étkezési kedvezményekre jogosultság szempontjait és megállapítja ennek 

megfelelően a térítési díjakat. Havi zárást készít, elkészíti a megrendelést (külön 

Jókai M. Gimnázium és Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnázium). Kapcsolatot tart a Bogáncs étteremmel. Adatot szolgáltat a 

Pénzügyi és az Intézményfelügyeleti Osztálynak (Komárom Város Polgármesteri 

Hivatal).  

23) Határidőre és pontosan teljesíti mindazokat a munkafeladatokat, amivel az 

intézményvezető (helyettes) megbízza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Külön vezetői felhatalmazására aláírási joga van a gazdasági tárgykörű ügyekben, ami teljes 

anyagi felelősségével jár együtt.  

Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az 

intézményvezető figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső 

utasításoknak. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

Az intézményvezető gazdasági feladatkörében a társintézmények munkatársaival tart 

kapcsolatot (MÁK, fenntartó, stb.) 

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért 

 

III. RÉSZ 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

Kezeli a Komáromi Jókai Mór Gimnázium Kincs-Tár a Tehetségért Alapítvány 

házipénztárát, vezeti a pénztárkönyvet, utalja a számlákat, adatokat továbbít könyvelésre a 

könyvelő irodának 
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14.9 Laboráns munkaköri leírása 

 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :........................... JOGGYAKORLÓ: .......................... 

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ...................................... FIZETÉSI OSZTÁLY: :.................. 

KULCSSZÁM: ....................... FEOR – SZÁMA: ........................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:      MŰSZAKI DOLGOZÓ 

CÉL: Biztosítja tanári igények szerint a természettudományi és a gyakorlati oktatáshoz a 

technikai berendezések, laboratóriumi eszközök tárolását, előkészítését, tisztán tartását. 

Beszerzi a vegyszereket, laboratóriumi és demonstrációs eszközöket, segíti az oktató munkát.  

KÖZVETLEN FELETTES: szakmai munkaközösség vezető  

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: ................................................... 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .............................. SZERVEZETI EGYSÉG: ..................... 

HETI MUNKAIDŐ: ........ MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ................... 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: .............................. 

 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Középiskolai végzettség és szakirányú szakképzettség.  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: .............. 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatás és a szakmai jogszabályok és a belső szabályzati 

rendszer ismerete.  

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Technikai érzék, segítőkészség. 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Kézügyesség, műszaki érzék, gyakorlatiasság. 

B.) KÖTELESSÉGEK 

 FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Szaktanári útmutatás szerint előkészíti a természettudományi tantárgyak – 

biológia, kémia, fizika, földrajz, csillagászat – tanórai és fakultációs óráinak 

eszközeit, anyagait. Az órák utáni rendezetten visszaállítja a rendet. 

2.) Részt vesz a szaktanárral együtt a természettudományi tantárgyak érettségi 

tételeinek gyakorlati előkészítésében, és a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, 

szabadsáv, stb.) igényeinek kiszolgálásában. 

3.) Fenntartja a szaktantermi előadók, a laboratóriumok és szertárak rendjét és 

tisztaságát, segít a leltározásában, selejtezésben. 

4.) Szemléltető anyagokat (fóliák, táblázatok) készít a szaktanári igények alapján. 

5.) Beszerzi a megrendelésben visszaigazolt anyagokat (vegyszerek, felszerelések), 

leadja az intézmény nevére kiállított számlát, és elszámol a kiadásokról.  

6.) A megrendelt és leszállított kísérleti és összehasonlító anyagokat átveszi, kezeli, 

tárolja. Vezeti a nyilvántartásokat (vegyszer, eszköz, transzparens fólia, stb.)  

7.) Gondoskodik az anyagok azonosításáról, címkézéséről, a tároló edényeken 

feltünteti az azonosításhoz szükséges információkat (lejárat időpontja, különleges 

tárolási előírás). 

8.) Ellenőrzi a készülékek állapotát, gondoskodik a karbantartásról, tisztításról, 

kalibrálásról, ellátja a hitelesítési munkákat.  

9.) A biztonsági és munkavédelmi előírásoknak megfelelően tárolja, kezeli az 

anyagokat, reagenseket, oldatokat, külön figyelmet fordít a tűzveszélyes 

jelzésekre. 
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10.) Rendezetten tartja a metodikai kézikönyvek, analitikai módszerek, szakcikkek és 

használati utasítások, a szabványműveleti előírások dokumentációját. 

11.) Munkájával részt vesz az oktató-nevelő munkában, ezért munkaideje rugalmasan 

alkalmazkodik a tanítási órák és a fakultációs órák rendjéhez.   

12.) A szakmai munkaközösség értekezletein részt vesz, és tájékoztatja a tanárokat az 

új szemléltető eszközökről.  

13.) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a feladatokat, 

amelyekkel az intézményvezető és a szakmai munkaközösség vezetője megbízza. 

. 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az 

intézményvezető figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső 

utasításoknak. 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

Kapcsolatot tart a műszer- és üvegtechnikai üzletekkel, a vegyszerforgalmazókkal.  

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  
Anyagilag is felelős a gondjaira bízott eszközökért, tárgyakért. Felelőssége kiterjed a 

laboratóriumok, szaktantermek, szertárak rendjére, teljes tevékenységére.  Felelősségre 

vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

III.RÉSZ 

 EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK   
........................................................................................................  

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

 

 

 

 

14.10 Karbantartó-fűtő-kertész munkaköri leírása 

 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :........................... JOGGYAKORLÓ: .......................... B)  MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: ...................................... FIZETÉSI OSZTÁLY: ..............…. 

KULCSSZÁM: ....................... FEOR – SZÁMA: ........................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:  MŰSZAKI DOLGOZÓ  

CÉL: A műszaki berendezések, eszközök folyamatos üzemben tartása, a sérült technikai 

szerkezetek, eszközök, bútorok, stb. javítása, az állagvédelem ellátása és folyamatos 

hibaelhárítás. Az intézmény fűtési idénye alatt az épületek helyiségeiben az előírt hőmérséklet 

(20–22°C) biztosítása, a kazánok, vezetékrendszer, fűtő berendezések szakszerű kezelése, 

karbantartása, és a kisebb műszaki hibák elhárítása. Az intézményi kert (park) és udvar 

esztétikumának megteremtése, folyamatos gondozása és tisztántartása, az egyedi ápolást 
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igénylő növények szakértelemmel való kezelése, a kerti berendezések balesetmentes 

használatának karbantartással való biztosítása. 

 

 

KÖZVETLEN FELETTES:   intézményvezető-helyettes 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS.    műszaki dolgozó munkatárs 

D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: .......................... SZERVEZETI EGYSÉG: ...................….. 

HETI MUNKAIDŐ: ....MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ........................ 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: .............................. 

 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Szakközépiskolai (szakmunkásképző) végzettség és szakképzettség (lakatos, vízvezeték 

szerelő, asztalos, stb.) 

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET:............... 

ELVÁRT ISMERETEK: A szükséges műszaki, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, a 

belső szabályzatok ismerete. 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Kézügyesség, esztétikai érzék, a szabványok és műszaki 

előírások gyakorlati alkalmazása.  

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Precizitás, gondosság, gyorsaság, megbízhatóság.  

 

B.) KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Munkavégzésekor maradéktalanul betartja a munkavédelmi szabályokat, köteles 

védőruhát viselni (balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat). 

2.) A gazdasági vezető irányításával fontossági sorrendben végzi az intézményben a 

műszaki hibák elhárítását (vízvezeték és kisebb érintésvédelmi biztosítás, 

csapok, öblítőtartályok, zárak, nyílászárók javítása vagy cseréje, stb.)  

3.) Részt vesz a karbantartó szerszámok, műszerek beszerzésekben, az alkatrészek, 

anyagok szállításában, használati előírás szerint balesetmentesen működteti a 

karbantartó gépeket (elektromos fúró, csiszológép, fűrészgép, festékszóró, stb.)  

4.) Fogadja és kíséri a külső szerelőket, megfigyeli munkavégzésüket, részt vesz a 

műszaki bejárásokon és ellenőrzéseken.  

5.) Az elromlott berendezési tárgyakat, oktatástechnikai eszközöket a műhelyében 

átvételi elismervénnyel átveszi, a leadási időpont sorrendjében javítja, karban 

tartja. 

6.) Folyamatosan felügyeli és karbantartja az intézmény rögzítetten felszerelt 

eszközeit, laboratóriumi berendezéseket, kerti és más gépeket.  

7.) A nyílászárókat (ajtók, ablakok, kapuk), a kerítéseket, kilincseket, zárakat javítja, 

vagy cseréli, kisebb mázolásokat végez, szükség szerint szigetel. 

8.) Biztonságosan felszereli a táblákat, polcokat, dekorációs anyagokat, 

faliújságokat, karnisokat, tablóképeket, szemléltető eszközöket.  

9.) Cseréli az izzókat, fénycsöveket, csavaros biztosítékokat, a világítótestek buráit, 

ellenőrzi az elektromos berendezések érintésvédelmi állapotát.  

10.) Javítja a bútorokat (padok, székek, asztalok), csavarokat pótol, hegeszt, csiszol, 

stb. 

11.) Javítja, szükség esetén cseréli az épületek eresz- és esőcsatorna rendszerét. 

Tisztán és rendben tartja az udvart, a parkot, gyakorlókertet, szükség szerint 

elvégzi a fűnyírást. 
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12.) Segít az intézmény nagytakarításában: az ablakokat, ajtók, berendezési tárgyak, 

eszközök tisztításában, fertőtlenítésében.   

Fűtői feladatok: 

13.) Fűtési idényben biztosítja az épület helyiségeinek 20–22°C hőmérsékletét, 

hangsúlyozottan ügyel a tűzvédelmi előírások betartására. 

14.) Az előírásoknak megfelelően üzemelteti a kazánt. 

15.) A fűtési berendezéseket folyamatosan karbantartja. 

17.)A kazánokat és a hozzá tartozó berendezéseket állandóan üzemképes és tiszta 

állapotban tartja. A kisebb javításokat elvégzi, nagyobb hiba esetén az intézmény 

gazdasági ügyintézőjét értesítve azonnal intézkedik a szakszerű javítás érdekében. 

18.)Felelős a tűzrendészeti előírások betartásáért, biztosítja a kazánházban elhelyezett 

tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, ismeri annak szakszerű kezelését. 

19.)Biztosítja, hogy a kazánházban csak fűtő és a felügyeletére beosztott személy 

tartózkodjon, ott a fűtésen, gépek szerelvények javításán, karbantartásán kívül más 

munkafolyamatot végezni tilos. 

20.)Nyilvántartást vezet a műszaknaplóban a napi tüzelőanyag felhasználásról, és az 

intézményben mért reggeli és délutáni hőmérsékletről.  

21.)Havonta az utolsó napon a gazdálkodási ügyintézőnek feladást szolgáltat. 

22.)Rendben tartja a kazánház környékét, felelős ezen a területen a hó eltakarításért, 

a csúszástól való mentesítésért. 

23.)Rendelkezik az intézmény és a kazánház 1-1 kulcsával, felelős a rábízott anyagok, 

berendezések és felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért, az 

intézményi vagyon védelméért. 

 

Kertészi feladatok: 

27.)Gondoskodik arról, hogy a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges 

mennyiségű és alkalmas minőségű anyag, szerszám, gép, alaprajz és egyéb felszerelés 

a rendelkezésére álljon. Az árkalkulációs igényt a gazdasági vezetőnek adja át 

megrendeléshez, beszerzéshez. 

29.)Tavasztól őszig gondozza a kertet: az intézményvezetővel való megbeszélés 

alapján kijelöli és elkeríti a virágágyásokat, elvégzi a talaj-előkészítési műveleteket, 

biztosítja a talaj termőképességét (műtrágyázás, tápoldatok). 

30.)Időben elülteti az egy- és kétnyári virágokat, valamint évelő növényeket telepít, 

azokat folyamatosan öntözi, gondozza.  Rendszeresen gyomtalanít a kertben és az 

udvaron is, a pázsitot fűnyírással és locsolással karbantartja. 

31.)Esztétikai igénnyel és szakértelemmel cserjéket és fákat ültet, a meglévő fás szárú 

növényeket metszi, a sérüléseket lekezeli, rendben tartja a fákat, bokrokat.  

32.)Söpréssel, gereblyézéssel, locsolással tartja rendben az udvart és a sportpályákat. 

Száraz időben naponta locsolással portalanít.  

33.)Az őszi lehullott lombot összegyűjti, a virágágyakat ősszel felássa, gereblyézi, az 

évelő növényeket fagyvédelemben részesíti. 

34.)Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a karbantartó gépeket 

(fűnyíró gép, fűrészgép, elektromos fúró, csiszológép, festékszóró, stb.)  

35.)Az udvari eszközöket, szerszámokat karbantartja és javítja, tárolókat, pincét, 

padlást takarít, és rendben tartja, a szemetes kukákat kiürítésre kiviszi, majd 

fertőtleníti. 

36.)Téli időszakban havat lapátol, csúszásmentességgel biztosítja az intézmény teljes 

járdafelületén (a közterületen is) a balesetmentes közlekedést.  

37.)Az épület előtti járdát, lépcsőket, az udvart minden évszakban tisztán és rendben 

tartja, szükség szerint sepregeti.  

38.)Figyelmet fordít az anyagok és az energia hatékony és gazdaságos 

felhasználására, a technológiai rend betartására.  
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39.)Részt vesz az intézményvezető munkavédelmi és tűzrendészeti bejárásain; 

intézkedik a kifogásolt állapotok azonnali megszüntetéséről. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese 

figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A munkatársakkal, a szolgáltatókkal, az intézmény munkatársaival, a szállítókkal tart 

kapcsolatot.  

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  

Anyagi felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, a rábízott szerszámokra, 

leltári tárgyakra.  

 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

III.RÉSZ 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

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

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

14.11 Takarító-portás-kézbesítő munkakör leírása 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ 

 NÉV, CÍM: :............................... JOGGYAKORLÓ: ...................... 

B.) MUNKAVÁLLALÓ 

 NÉV: .......................................... FIZETÉSI OSZTÁLY: ............... 

KULCSSZÁM: ........................... FEOR – SZÁMA: ....................... 

C.) MUNKAKÖR  

BEOSZTÁS:  KISEGÍTŐ DOLGOZÓ  

CÉL: Az intézmény területén a kijelölt helyiségek és berendezésük, a közlekedő területek 

rendszeres tisztántartása, fertőtlenítése, nagytakarítása. Gondoskodik az épület biztonsági 

vagyonvédelméről, az intézményi folyó munka zavartalanságáról a bejárati kapu zárva 

tartásával. Az intézmény képviseletében a látogatókat nyilvántartja, illetékesség esetén 

udvariasan útbaigazítja, valamint kezeli a telefonközpontot. Munkavégzésével segíti az 

oktató-nevelő munka zavartalan üzemeltetési feltételeit, naponta előírásosan továbbítja az 

intézmény küldeményeit, gondoskodik a szükséges beszerzésekről, ellátja a kijelölt 

megbízatásokat. 

 

KÖZVETLEN FELETTES:   intézményvezető-helyettes  

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:     kisegítő munkatársak 
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D.) MUNKAVÉGZÉS 

HELY: ........…............ SZERVEZETI EGYSÉG: ........................... 

HETI MUNKAIDŐ: .......... MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ................. 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: .............................. 

 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Alap- vagy középfokú iskolai végzettség.  

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: ............................ 

ELVÁRT ISMERETEK: Az intézmény működési és egészségügyi előírásainak, és a belső 

szabályainak ismerete. 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Kézügyesség, figyelemkoncentráció, a szabályok gyakorlati 

alkalmazása. 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, higiéné, gyors tempó, 

udvariasság, jó megjelenés 

B.) KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Munkavégzéséhez köteles védőruhát viselni, balesetveszélyes cipőt, papucsot 

nem használhat. 

2.) A kijelölt helyiségeket (tanterem, iroda helyiség, raktár, fürdő, WC, előtér, stb.) 

naponta: felsöpri, fertőtlenítő oldattal felmossa, a bútorzatot takarítja és 

portalanítja, a parkettát, padlót fényezi, kiporszívózza a szőnyegeket, a textíliákat 

tisztántartja.  

3.) A folyosókon, lépcsőkön naponta váltott vizes felmosást végez, a 

mosdóhelyiségekben a mosdókagylókat, zuhanyozókat kimossa, a tükröket, 

csempézett felületeket tisztítja, szükség szerint – de legalább hetente – fertőtleníti. 

4.) A vécékben naponta fertőtlenítővel lemossa a WC kagylókat és a csempét, ügyel 

arra, hogy WC-papír, szappan mindig legyen minden mellékhelyiségben. 

Naponta tiszta törölközőt helyez minden mosdóba. 

5.) Az ablakok, ajtók üvegének és keretének a tisztítását folyamatosan köteles 

végezni beosztott területén. Biztosítja a tűzvédelmi közlekedési utakat, eltávolítja 

a balesetveszélyes tárgyakat a gondnok által kijelölt helyre. 

6.)  Portalanítja, és havonta lemossa, valamint a megfelelő koncentrációjú tápsó 

oldattal öntözi a cserepes növényeket.  

7.) Összegyűjti a keletkezett hulladékot, és a szeméttárolóba viszi. A szemetes 

edényeket naponta kimossa, szükség szerint, maximum hetente fertőtleníti.  

8.) Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a szükséges gépeket 

(takarítógép, porszívó, fűnyíró gép, stb.)  

9.) Napi munkája végén bezárja az ablakokat, erkélyajtókat, a helyiségek (irodák, 

szertárak, számítógépterem, könyvtár) bejárati ajtaját. Biztonságos állapotok 

után a kulcsokat leadja a portán.  

10.) Hetente nagyobb, előírás szerinti fertőtlenítő takarítást végez, megtisztítja a 

szennyeződött eszközöket, bútorokat, berendezési tárgyakat, kimossa a 

törölközőket, havonta a terítőket és egyéb esztétikai célú textíliákat. 

11.) Évente háromszor – a tavaszi, nyári és a téli szünetekben – általános 

nagytakarítást végez, a gondnok útmutatása és irányítása szerint. Megtisztítja a 

kimaradt ablakokat, ajtókat, kimossa a függönyöket, ápolja a faanyagú bútorokat, 

kezeli és fényezi a padlózatot, fertőtlenítő oldattal lemossa fűtőtesteket, tisztítja a 

világító testeket. Fokozottan ügyel a munka és balesetvédelmi szabályok 

betartására.  
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12.) Munkavégzése során ügyel a bútorok, edények, egyéb berendezések épségére, – 

az előírt hígítású, a megfelelő összetételű tisztítószert használja,– mert anyagilag 

felelős a berendezési tárgyak kezeléséért. 

13.) Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos hibákat köteles a 

gazdasági ügyintézőnek jelenteni. 

14.) A takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi 

szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

 

Portai feladatok: 

15.)Munkakörében elsőként találkozik a látogatókkal, vendégekkel, képviseli az 

oktató-nevelő intézményt. Esztétikus megjelenésére és stílusára fokozottan ügyel, 

mert viselkedéséből következtetések vonhatók le. 

16.)Felügyel arra, hogy engedély nélkül a tanulók az épületet ne hagyják el. Tanulási 

időben csak az osztályfőnök (nevelőtanár), vagy az intézményvezető (helyettese) által 

aláírt kilépővel hagyhatja el az intézményt  

17.)Felügyel arra, hogy idegenek engedély nélkül ne tartózkodjanak az épületben, az 

illetékteleneket udvariasan eltávolítja. 

18.)A javítások, karbantartások elvégzésére, mérőórák leolvasására érkező külső 

dolgozókat várakozásra szólítja fel a gazdasági ügyintéző vagy a karbantartó 

helyszínre érkezéséig.  

19)Az intézményi programokra érkező meghívott vendégeket és a terembérlőket a 

titkárság instrukciói, valamint a gondnok által átadott táblázatos beosztás alapján 

igazítja el. 

20.)A portahelyiséget csak indokolt esetben hagyhatja el, ilyen esetben átmeneti 

segítséget kér a gazdasági irodától, vagy a technikai személyzettől. A portát 

őrizetlenül nem hagyhatja! 

21.)A talált tárgyakat megőrzi, jogos tulajdonosának visszaadja. A portahelyiséget 

rendszeresen takarítja, biztosítja a helyiség és önmaga esztétikus megjelenését.  

22.)Naprakész nyilvántartást vezet a hivatalos (megnyitott és lepecsételt) 

portakönyvben az intézmény látogatóiról (dátum, érkezés – távozás ideje, látogató 

neve és célja, a vendéglátó neve) Kimutatást vezet a kiadott és visszavett kulcsokról 

is.  

23.)Kezeli a telefonközpontot, udvarias és segítőkész magatartást tanúsít a 

kapcsolásnál. A hívott felet megkeresi, elfoglaltsága esetén az újbóli hívás idejéről 

tájékoztatja.  

24.)A portaszolgálati idő lejárta után bezárja a portát és a főbejárati kaput. 

 

Kézbesítői feladatok 

25.)Naponta kézbesítő könyvvel a postára viszi az intézmény küldeményeit, megőrzi 

és a titkárságra leadja a postai csekkeket, az ajánlott és tértivevényes 

feladóvevényeket, csomagküldő papírokat. 

26.)A személyes átadásra szánt dokumentációt kísérő irattal adja át a címzettnek, az 

átadás tényét kézbesítő könyvben, vagy a kísérő levél másolatán hivatalosan 

igazoltatja. (átvételi dátum, felismerhető aláírás). 

27.)A kézbesítői munka kapcsán fenntartó, elszámoló hivatal, szolgáltatók, stb. 

képviselőivel szívélyesen viselkedik, de az intézmény belső életére vonatkozó 

értesüléseit köteles szolgálati titokként megőrizni. 

28.)A kézbesítés közben az alkalmazottaknak segíthet személyes, a titkárságra leadott 

ügyeik intézésében (pénzfeladás, levelek postázása, bérletváltás, stb.). 

29.)Ellátja az anyag- eszköz-, és nyomtatvány beszerzési feladatokat, átadja a 

gazdasági ügyintézőnek a megvásárolt felszerelést, az intézmény nevére kiállított 

számlákkal együtt. Elszámol a vásárlásra átvett pénzzel. 
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JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese 

figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak. 

Hatásköre kiterjed teljes munkaterületére.  

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A munkatársakkal, a szolgáltatókkal és a kézbesítési, beszerzési helyekkel tart kapcsolatot. 

 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR  

Kézbesített pénzekért, levelekért és egyéb küldeményekért anyagilag és erkölcsileg felelős. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

III. RÉSZ 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

..................................................................................................................................…………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

14.12 Szakmai munkaközösség vezető feladatköri leírása 

 

A pedagógusok által létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja: 

 A szakmaiság és a nevelés javítása: didaktikai fejlesztés,  

 Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés), 

 A képzési eredményességért továbbképzések szervezése. 

Azonos műveltségi területen a pedagógusok munkaközösséget alkothatnak, és kimagasló 

felkészültségű, jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű szakmai munkaközösség vezetőt 

választhatnak maguk közül. Tényleges rátermettség esetén a szakmai munkaközösség vezetőt 

az intézményvezető bízza meg a középvezetői feladatok ellátásával, havonta fizetendő pótlék 

biztosítása mellett. Munkájáról félévenként írásban be kell számolnia az intézményvezető 

szempontjai alapján.  

 

I. A MEGBÍZÁS CÉLJA 

Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport pedagógusainak munkavégzését, teljes 

jogkörrel ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait.  

Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport szakmai érdekeit, kollégáival jelentős 

erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, 

módszertani és nevelési tevékenységért, valamint a munkafegyelemért. 

 

II. RÉSZLETES FELADATKÖR  

1.) Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelve a 

pedagógusok módszereit, a gyerekekhez való viszonyát. 
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2.)  Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót, célirányosan vezeti pedagógiai 

program módosítását (az oktatás tantervi fejlesztését, a módszertani eljárások 

korszerűsítését). 

3.) Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény 

munkatervébe. Pedagógiai kísérleteket végezhetnek, részt vesznek a szakmai 

pályázatokon. Ellenőrzi a határidők betartását. 

4.) Megvalósítják az egységes követelményrendszert, melynek alapján a tanév elején 

felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét. A tanulók 

tudásszintje alapján irányítja a minőségfejlesztést.  

5.) Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, 

kijelölt mentorral segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját.  

6.) Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások 

során (félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati 

tudásáról, képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról.  

7.) Rendszeresen ellenőrzi a tanulók házi füzeteit, a dolgozatokat, a témazáró 

feladatlapokat, azok javítását, értékelését, a tantárgyi osztályzatokat. 

8.) Vezeti szakterülete módszertani fejlesztését, javaslatokat gyűjt a speciális irányok 

megválasztására, a használandó tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, 

évfolyamok szerint), a szakmai előirányzatokhoz elkészítteti a taneszközök rendelési 

listáját.  

9.) Munkatársaival összeállítják a vizsgák (felvételi, különbözeti, osztályozó, évfolyam, 

érettségi stb.) feladatait és tételsorait, vezetői kijelölésre részt vesznek a 

vizsgáztatásban. 

10.) Elbírálja, és az intézményvezetőnek javasolja (nem javasolja) a munkaközösségi 

tagok tantervhez igazodó tanmeneteit, a pedagógusok továbbképzését.  

11.) Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, 

a pedagógiai program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet, 

az anyagok és eszközök célszerű és takarékos felhasználását.  

12.)  Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a 

tanulók felkészítését, segíti tanulók részére tanulmányi, kulturális pályázatok 

kiírását, elbírálását.  

13.) Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó önképzőkörök, és felzárkóztató 

foglalkozások, tanfolyamok, stb. színvonalas, diák centrikus megtartásáról.  

14.) Ellenőrzi a szakmai felszerelések, a szertárak, laboratóriumok, előadótermek 

berendezéseinek szabályszerű használatát, meggyőződik a tanulók egészség- és 

balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatásáról.  

15.) Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a 

munkaközösségi tagok jutalmazására, a szertár felelős kezelésére, fejlesztése, 

hiányosságnál intézkedik, vagy vezetői felelősségre vonást kezdeményez.  

16.) Tájékoztatja az intézményvezetőt a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol 

a tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről. 

 

III. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK  

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és 

hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges 

feladatainak ellátásához. 

 

IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és vezetői utasításokat, – 

gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.  

Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére. Köteles az intézményvezető (helyettes) 

figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.  
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V. FELELŐSSÉGI KÖR  

Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai 

értékelése alapozza meg felelős döntéseit, az intézményvezetőnek tett megalapozott 

javaslatait. 

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére. 

Aktivitásától és kreativitásától, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől 

nagymértékben függ az egész munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett 

hatékonyság. 

Felelősségre vonható: 

 A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és 

munkatársak jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért, 

 A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.  

 

 

14.13 Osztályfőnöki feladatköri leírás 

 

Az azonos évfolyamra járó, többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 

osztályközösséget alkotnak, melynek élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az 

osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg, munkáját a NAT, az iskola pedagógiai 

programja és az éves munkaterv alapján végzi, havonta pótlékban részesül. 

Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók biztonságáért; 

kulturált viselkedéséért; személyiségük fejlesztéséért. Munkájáról félévenként írásban 

beszámol az intézményvezető szempontjai alapján.  

 

I. A MEGBÍZÁS CÉLJA 

Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős nevelő hatást 

fejt ki, érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az egységes értékrend 

megvalósítása érdekében koordinálja a pedagógusok fejlesztő-nevelő hatását, ellenőrzi az 

osztályában folyó pedagógiai tevékenységet. 

 

II. RÉSZLETES FELADATKÖR  

Nevelés, egyéni személyiségfejlesztés: 

1.) Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyek, családi–

szociális körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi az 

osztályközösség szociometriai jellemzőit; az osztályon belüli értékrendet.  

2.) Nevelő munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a 

pedagógiai program alapján, nevelési tervben és az osztályfőnöki tanmenetben 

tervezi.   

3.) Az osztályfőnöki órákra alaposan felkészül, a tanulók érdeklődését, aktivitását 

figyelembe véve rugalmasan kezeli a tanóra kitűzött feladatait.  

4.) Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés 

gyakorlására, törekszik a munkamegosztásra. Segíti a diákönkormányzati 

törekvéseket, képviseletet. 

5.) Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal 

önállóságra és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek) 
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megbízásával és számonkérésével biztosítja az osztályteremben a berendezési 

tárgyak megőrzését, a rendet, tisztaságot. 

6.) Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról. együttműködik a gyermekvédelmi 

felelőssel. Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást.  

7.) Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra, segíti 

tanítványai pályaválasztását, részletes tájékoztatást ad a térség 

gazdaságpolitikájáról, az elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségekről 

8.) Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, 

segíti a különféle szabadidős programok, kirándulások, klubfoglalkozások 

szervezését (kulturált szórakozás, művelődés, táborozás, stb.) és megvalósítását. 

9.) Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést; fegyelmezett 

munkát, a rend és tisztaság fenntartását; a környezet védelmét, harmonikus társas 

kapcsolatokat.  

Tanulmányi munka segítése: 

10.) Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek, és a helyes 

időbeosztás (szellemi és fizikai tevékenység egyensúlya) elsajátításához. 

11.) Szervezi, és havonta értékeli az osztályában a tanulmányi versenyt; havonta a 

diákokkal együtt értékeli a tanulmányi előmenetelt, a magatartást és szorgalmat. 

12.)  Segíti a folyamatos felzárkóztatást, decemberben és májusban intenzív fejlesztő- 

felkészítő foglalkozást szervez a bukásra állók számára.  

13.) Támogatja a kiugró tehetségek szakköri, önképzőköri képzését az igényelt területen, 

biztosítja bemutatkozási lehetőségeiket.  

14.) Együttműködik az osztályában tanító pedagógusokkal, látogatja osztálya tanítási 

óráit, foglalkozásait; az észrevételeket megbeszéli érintett nevelőkkel. 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

15.) Összehangolja a család és az iskola nevelését, a szülőkkel együttműködve 

megbízatása első évében a tanulókat otthonukban meglátogatja, majd szükség 

szerint végez családlátogatásokat. 

16.) A munkaterv szerint szülői értekezletet, fogadóórát, hetente egyéni fogadóórát tart. 

Megismerteti a pedagógiai programot, a házirendet; nevelési elképzeléseit, 

gondoskodik a szülői munkaközösség aktivitásáról.  

17.) Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, az egyéni fejlesztéséről, a dicséretéről és elmarasztalásáról.  

Tanügyi feladatok: 

18.) Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt, minősíti tanítványai magatartását 

és szorgalmát, javaslatot tesz az osztálykonferenciának. 

19.)  Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben, bemutató órát tart, 

felméréseket és elemzést végez.  

20.) Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben, 

regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait; figyelemmel kíséri az igazolásokat, 

a mulasztások valós okait. 

21.) Vezeti az osztálynapló haladási részét, elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs 

teendőket, felel az osztálynapló és a törzslapok, más nyilvántartások szabályszerű és 

naprakész vezetéséért, statisztikai adatokat szolgáltat.  

 

III. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK  

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és 

hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges 

feladatainak ellátásához. 
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IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és vezetői utasításokat, – 

gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat. Megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa 

szaktárgyait, és – a vezető helyettes tudtával - nevelői osztályértekezletet hívjon össze az ott 

tanító pedagógusok kötelező megjelenésével. 

Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére. Köteles az intézményvezető (helyettes) 

figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.  

 

V. FELELŐSSÉGI KÖR  

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. Aktivitásától, 

példaadásától és igényességétől nagymértékben függ az osztályközösség tanulmányi 

eredményessége, a tanulók neveltsége. Felelősségre vonható: 

 A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és 

munkatársak jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért, 

 A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.  

 

 

14.14 Diákönkormányzatot segítő feladatköri leírása 

 

A tanulók közös tevékenységük szervezésére diákköröket alakíthatnak, amelyek 

meghirdetését, szervezését, működtetését maguk végzik. A diáksági és diákköri érdekek 

képviseletére a tanulók diákönkormányzatot hozhatnak létre, aminek működése a tanulók 

minden kérdésére kiterjed. 

 Döntenek diákképviseletükről, küldöttet delegálhatnak, véleményezési és javaslattételi 

joggal rendelkeznek az intézményi működéssel kapcsolatban. A diákönkormányzat 

egyetértési jogot gyakorol: 

 az SZMSZ és a házirend elfogadásakor és módosításakor,  

 a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor, 

 az ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásakor. 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:  

– saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

– a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

– egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

– tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

– vezetőinek, munkatársainak megbízására, 

Más tárgykörökben a diákönkormányzat a nevelőtestülettől kapott hatáskörén belül önállóan 

működik. A diákönkormányzat felnőtt képviselője, vagy a diákküldött folyamatos kapcsolatot 

tart az intézményvezetővel. A diákönkormányzat tevékenységéről félévenként írásban 

beszámol, az intézményvezető szempontjai alapján.  

 

I. A MEGBÍZÁS CÉLJA 

Az intézményi diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet feltételeinek, a 

gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a tanulóközösségek 

igényeinek összehangolása. 
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II. RÉSZLETES FELADATKÖR  

1.) Összehívja és levezeti – a diáktanács elnökének megválasztásáig – a diáktanács 

alakuló ülését, ismerteti a tagokkal a diákönkormányzat törvényes jogait és iskolai 

hatáskörét. 

2.) Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat, elősegíti az iskolában a 

képviseleti és a közvetlen demokrácia érvényesülését. 

3.) Javaslatot tesz a tantestületnek a diákönkormányzat hatásköri meghatározására, a 

helyi hagyományok és munkarend leírására. 

4.) Elkészíti a diákvezetők és képviselők megbízólevél tervezetét, biztosítja a 

diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését.  

5.) A diáktanács igénye alapján szakmai segítséget nyújt a közös programok 

megtervezéséhez, szervezéséhez, részt vesz az értékelésben. 

6.) Gondoskodik a diákönkormányzati munkaterv programjainak eredményes 

lebonyolításáról, részt vesz a diákfórumok, az iskolagyűlések szervezésében, a 

diáktanács ülésein 

7.) Személyesen vagy a kollégák, a szülők bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet 

a rendezvényeken, felelős az iskolai házirend betartásáért. 

8.) Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, iskolaszék, fenntartó előtt, ahol ezt 

a diákvezető nem teheti meg. 

 

III. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK  

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és 

hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges 

feladatainak ellátásához. 

 

IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és vezetői utasításokat, – 

gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.  

Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére. Köteles az intézményvezető (helyettes) 

figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.  

 

V. FELELŐSSÉGI KÖR  

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. Aktivitásától, 

példaadásától és igényességétől nagymértékben függ a diákönkormányzat hatékonysága, a 

tanulók neveltsége, és közéleti érdeklődése. 

 Felelősségre vonható: 

 A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és 

munkatársak jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

 A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért, 

 A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.  
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15. A KÖZALKALMAZOTTAK JUTALMAZÁSA 

 

15.1 A pedagógusok munkájának értékelése (a jutalmazás alapja) 

 

15.1.1 

Alapelvek: 

 elfogadott szempontok alapján történjen 

 tényanyag birtokában történjen 

 ösztönző hatású legyen 

 személyre szóló legyen 

 megfelelő légkörben történjen 

 

15.1.2 

Célok: 

 az egyéni és az iskolai célok összehangolása 

 az önértékelési képesség fejlesztése 

 folyamatos minőségbiztosítás 

 a probléma- és a konfliktuskezelés javítása 

 

15.1.3 

Szempontok: 

 az iskola nevelési programjának megfelelő pedagógiai tevékenység, nevelőhatás 

 tanórai munka (szakmai felkészültség, a tanítási óra szervezettsége, a tanulók 

tudásszintje, az alkalmazott módszerek, az óraközi értékelés, az óravezetés stílusa, 

kérdezéstechnika, kapcsolatteremtés a diákokkal, a tanítási óra hangulata) 

 verseny- és vizsgaeredmények 

 munkafegyelem 

 az iskolai élet feladataiból való részvállalás mértéke 

 konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz 

 a kapcsolatalakítás képessége (a dolgozói kollektívával, a diákokkal, a szülőkkel) 

 szakmai önfejlesztés igénye 

 pályázatok írása, kivitelezése 

 tudományos tevékenység 

 iskolán kívüli közéleti szerep vállalása 

 

 

15.2 Differenciált bérezés (Nkt. 65.§) 

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott 

munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, 

és ennek figyelembevételével a munkáltató (a Tatabányai Tankerületi Központ) - az 

intézményvezető javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus 

besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a 

pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott vetítési alap 

a) alapfokozat esetén 174,5 százaléka, 

b) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka 

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény. 

 

 

15.3 Jubileumi jutalom (Kjt. 78. §) 
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A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 

közalkalmazottnak jogszabálynak megfelelően alanyi jogon jubileumi jutalom jár. 

 

15.3.1  

A jubileumi jutalom: 

 a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi, 

 b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi, 

 c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő 

összeg. 

 

15.3.2 

Ha a közalkalmazott jogviszonya nyugdíjba vonulás miatt szűnik meg, részére a megszűnés 

évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. 

 

15.3.3 

Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik és – legkésőbb a megszűnés 

időpontjában – nyugdíjasnak minősül, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti 

jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi 

jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. (Ezt a rendelkezést a 

közalkalmazott örököse tekintetében megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a 

közalkalmazott jogviszonya elhalálozása miatt szűnik meg.) 

 

15.3.4 

A jubileumi jutalom átadásával egyidejűleg – erkölcsi elismerésként – egy iskolai 

díszoklevelet is kapnak dolgozóink. 

 

 

15.4 A végzett munka elismeréséhez kapcsolódó megbízatások 

 

15.4.1  

Többszöri osztályfőnöki megbízatást az kap, aki 

 a rábízott tanulókra az iskola nevelési programjának megfelelő pedagógiai, nevelő 

hatást gyakorol, nevelési módszerét az iskolaközösség által elfogadott 

dokumentumok szellemével azonosulva választja meg, 

 osztálya közösségének magatartásbeli, szorgalmi, tanulmányi, kulturális és 

sporttevékenységének fejlődését a korosztály adottságait, életkori sajátosságait 

figyelembe véve elősegíti, 

 figyelemmel kíséri és segíti a tanulók egyéni fejlődését,  

illetve akinek a tevékenységéről, emberi magatartásáról, a tanulókra gyakorolt hatásáról a 

tanulók és a szülők elégedettséggel nyilatkoznak. 

Személyéről – az igazgatóhelyettesek, pedagógusok, tanulók, szülők véleményét figyelembe 

véve – az intézményvezető dönt. 

 

15.4.2  

A munkaközösség-vezetőt több éven keresztül végzett, kiemelkedő szakmai munka alapján 

a munkaközösség választja öt évre. 

 

15.4.3 Egyéb jutalom 

 Olyan szakmai, pedagógiai kül- és belföldi kiküldetéseken, továbbképzéseken, 

konferenciákon való részvétel, amely az egyéni fejlődésen túl az iskolaközösség 

érdekeivel egybeesik. 
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 Szorgalmi időben kül- vagy belföldi üdülés engedélyezése (egyéb esetben – nem 

jutalomként – fizetés nélküli szabadság terhére kérhető az engedély). 

 

 

15.5 Kitüntetés 

 

15.5.1 

Kitüntetésre több éven keresztül végzett, eredményes oktató-nevelő munka alapján, szakmai 

szinten megyei, országos hírnevet kivívó, kiemelkedő nevelési eredményeket felmutató tanár 

esetén tesz javaslatot az iskolavezetés. 

 

15.5.2 

Az érintett területek képviselői az iskolai, városi vagy megyei munka huzamosan kiemelkedő 

teljesítése alapján javaslatot kezdeményezhetnek. 

 

 

15.7 Közalkalmazotti várakozási idő csökkentése (Kjt. 65.§) 

 

A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése vagy 

kiemelkedő teljesítménye esetén csökkenthető. A várakozási időt csökkenteni kell, ha a 

közalkalmazott miniszteri vagy állami kitüntetésben részesült. 

A várakozási idő csökkentésének mértéke fizetési fokozatonként nem haladhatja meg az egy 

évet. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Komáromi Jókai Mór Gimnázium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 

szabályzatának módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, az iskola 

diákönkormányzata, szülői közössége és az intézményi tanács előzetes véleményének 

kikérésével lehetséges. A fenntartó és a működtető egyetértése akkor szükséges, ha a 

fenntartóra többletkötelezettség hárul. 

 

A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát és módosítását kezdeményezheti a 

fenntartó, az iskola részéről bármely pedagógus, dolgozó és tanuló, akik írásban tehetnek 

javaslatot az intézményvezetőnél. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a 

nevelőtestület dönt. 

 

A mellékletek az SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók. 

 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. 

 

A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyási időpontjával lép 

hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az 

intézmény előző szabályzata. 

 

Az elfogadott és jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatot nyilvánosságra kell hozni 

az iskola honlapján. Egy példánya az intézményvezetői irodában kerül elhelyezésre. 

 

Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika 

       intézményvezető 
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A nevelőtestület elfogadó határozata 

 

Az intézmény nevelőtestülete elfogadja az iskola SZMSZ-ének a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosításaival kapcsolatos 

jogharmonizációját.  

 

Komárom, 2017. június 29. 

………………………………………………… 

a nevelőtestület képviseletében 

 

 

A diákönkormányzat véleményező nyilatkozata 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdése értelmében a 

szervezeti és működési szabályzat módosításához a Komáromi Jókai Mór Gimnázium 

nevelőtestülete az iskolai diákönkormányzat véleményét kikérte. Az SZMSZ módosítását 

részletesen megismerhettük, majd véleményeztük. A rendelkezéseket megfelelőnek tartjuk. 

 

Komárom, 2017. június 12.                                              …………………………………………… 

a diákönkormányzat elnöke 

 

 

A szülői közösség véleményező nyilatkozata 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdése értelmében a 

szervezeti és működési szabályzat módosításához a Komáromi Jókai Mór Gimnázium 

nevelőtestülete a szülői közösség véleményét kikérte. Az SZMSZ módosítását részletesen 

megismerhettük, majd véleményeztük. A rendelkezéseket megfelelőnek tartjuk. Örülünk, hogy 

az iskola lehetővé teszi, hogy gyermekeinket mint a gimnázium tanulóit érintő valamennyi 

kérdésben véleményt nyilváníthatunk és javaslattal élhetünk az iskola működésével 

kapcsolatban. 

 

Komárom, 2017. június 15.  

…………………………………………… 

a szülői közösség elnöke 

 

 
Az intézményi tanács véleményező nyilatkozata 

Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 121.§ (7) bekezdése 

értelmében a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához a Komáromi Jókai Mór 

Gimnázium nevelőtestülete az intézményi tanács véleményét kikérte. A szervezeti és működési 

szabályzat módosítását részletesen megismerhettük, majd véleményeztük. A szabályzatot teljes 

egészében megfelelőnek tartjuk. 

Komárom, 2017. június 26.    

                                                                                ……………………………………… 

az intézményi tanács elnöke 

 


