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1. BEVEZETÉS
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1035 Budapest, Szellő utca 9-11.)
belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési
szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.
1.1. Az SZMSZ célja, tartalma
A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások
minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben.
A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által
biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást
ad.
1.2. Jogszabályi háttér
A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.)
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendjéről szóló
További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok:
 Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról
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 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről
 az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről
1.3. Az SZMSZ hatálya
A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre,
valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit,
létesítményeit.
A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények
ideje alatt.
2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
A intézmény köznevelési intézmény.
Megnevezései
Hivatalos neve:
Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Rövid neve: Budapest III. Kerületi EGYMI
Feladatellátási helye:
Székhelye: 1035 Budapest, Szellő utca 9-11
Alapító és a fenntartó neve és székhelye
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Fenntartó neve:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ
Fenntartó székhelye:
1033 Budapest, Fő tér 1.
Típusa:
egységes gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai módszertani intézmény
OM azonosító: 038388
Köznevelési és egyéb alapfeladata
általános iskolai nevelés-oktatás
 nappali rendszerű iskolai oktatás
 alsó tagozat, felső tagozat
 sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavar)
integrációs felkészítés
integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése
 sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése-oktatása
 (értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavar)
egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat)
egyéb köznevelési foglalkozás
 iskolaotthon, egész napos iskola
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Intézményegységenkénti maximális létszám:
iskola: 120 fő
óvoda: 16 gyermek, 8 fő/ csoport
Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
Átvállalt feladatok: óvodai nevelés
Iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel
nyilvántartási szám:
OKM-2/34/2009
képzési forma megnevezése: 855937-1
M.n.s. egyéb felnőttoktatás, korai fejlesztés területén
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és
használat joga
1035 Budapest, Szellő utca 9-11.
Helyrajzi száma:
18520/56
Hasznos alapterülete:
nettó 4030 nm.
Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A SZERVEZETI
EGYSÉGEK FELADATAI
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20. §
A többcélú intézmény lehet:
f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a
továbbiakban: EGYMI),
(9)86 EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel,
tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az
intézmény keretén belül működnie kell kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket,
tanulókat ellátó óvodai, általános iskolai, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolai vagy
középfokú iskolai feladatot ellátó intézményegységnek, továbbá utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak vagy - az országos és megyei szakértői bizottsági
feladatok kivételével - pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegységnek. Az EGYMI elláthatja továbbá a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzésének feladatait, valamint kollégiumot működtethet. Az EGYMI-ben ellátott feladatokra - a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzése kivételével - külön-külön
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni.
47. § (10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához
szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi,
utazó konduktori hálózat útján is biztosítható.
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Gyógypedagógiai óvoda:
 két csoport értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, halmozottan fogyatékos gyermekek számára
Általános Iskola:
Tanulásban akadályozott tanulók tagozata
 1-8. osztályig enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára;
 egy osztály 1-4-ig összevont ép értelmű autizmus spektrum zavarral élő
tanulók számára
Speciális fejlesztő tagozat
 négy csoport autizmus spektrum zavarral élő és értelmi fogyatékos
tanulók számára
Utazó gyógypedagógusi hálózat:
 Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos
nevelési igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben
vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés/oktatását végző nevelésioktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a
Knt. 47. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandó gyógypedagógus,
konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.
 Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és
működtetése az illetékes tankerületi központ feladata. (Knt. 15/A.§)
Nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak:
 gyermekfelügyelők, gyógypedagógiai asszisztensek
 dajkák
 intézményi titkár
 rendszergazda
Működést segítő munkatársak:
 egyéb ügyintéző
 technikai dolgozók
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4. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE
4.1. Magasabb vezető és vezetői megbízások, magasabb vezetői munkakör
Magasabb vezetői megbízásnak minősül:
 az intézményvezetői megbízás,
 intézményvezető helyettese(i),
4.1.1.Az intézményvezető
Felel:
 az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéért;
 az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáért;
 az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséért;
 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért,
annak hitelességéért;
 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért;
 a pedagógiai munkáért;
 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért;
 a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért;
 a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás ellenőrzéséért;
 a pedagógus középtávú továbbképzési terv, valamint az éves beiskolázási
terv elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért;
 a köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó
közérdekű információszolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért;
 a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért, a vagyonnyilatkozatok őrzéséért;
 az intézmény által rendezett nemzeti, társadalmi ünnepek megszervezéséért;
 a jogszabály szerinti más vezetői feladatok ellátásáért.
Feladata:
 a Pedagógiai Program megvalósításának irányítása és szervezése;
 a nevelő, oktató, munka irányítása és ellenőrzése;
 az intézmény működésének irányítása, ellenőrzése;
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a
pedagógiai-művelődési program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek biztosítása;
 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, az Intézményi Tanáccsal való
együttműködés, a diákönkormányzattal, illetve a szülői szervezetekkel való
együttműködés;
 kiadja az intézményen belüli különböző szabályzatokat;
 kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek
biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását;
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 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy egyéb belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, dönt az
intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a bejelentéseket
és panaszokat;
 az intézményvezető helyettesek munkáját koordinálja, ellenőrzi;
 közvetlenül ellenőrzi az intézményi pszichológus és gyermekvédelmi felelős
munkáját;
 gondoskodik a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok ellátásáról (részletes feladatait a munkavédelmi szabályzat és
a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza);
 ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem
ruházott feladatokat.
Munkaideje: 9-17-ig
4.1.2. Intézményvezető helyettesek
A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményvezető helyettesek vezetői
tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, egymással együttműködve és
egymással mellérendeltségi viszonyban látják el.
Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Intézményünkben két igazgató helyettes dolgozik.
Az intézményvezető általános helyettese
Az intézményvezető közvetlen munkatársa. Az intézményvezetőt távollétében –
annak megbízása szerint - felelősséggel és teljes jogkörrel helyettesíti.
Felel:





Óvoda
Általános iskola
Tanügyigazgatási nyilvántartás
Munkaügyi nyilvántartások

Munkaideje: 730 – 1530-ig
Feladata:
 A rábízott területek szakmai irányítása és ellenőrzése.
 Munkájukat szervezi, irányítja, ellenőrzi.
 Ellenőrzi és irányítja a rábízott terület felzárkóztató, fejlesztő tevékenységét.
 Szakmai továbbképzéseken részt vesz, saját továbbképzésének tervezésében
figyelembe veszi iskolai feladatát.
 Figyelemmel kíséri a gyógypedagógia szakma, módszertani, szervezeti
eseményeit, változásokat.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek számára hasznos új módszerek és
eljárások intézményi alkalmazására törekszik.
 Reális látogatási és ellenőrzési tervet készít.
 Feladata az iskola tanügyigazgatási nyilvántartása, szervezi az osztályozó
vizsgákat, tanügyigazgatási statisztikák készítése, továbbítása. Áthelyezési
ügyek, kontrollvizsgálatok szervezése, pedagógusigazolványok érvényesítése, kiadása. Tanulókkal kapcsolatos nyomtatványok kezelése, ellenőrzése
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(bizonyítványok, másodlatok), tanulók távozásával, felvételével kapcsolatos
feladatok intézése. A tanulók utazási hozzájárulását intézi.
Együttműködik a gazdasági koordinátorral a szükséges nyomtatványok megrendelésénél, túlórák értelmezésénél.
Gondozza, leltározza az elektromos készülékek iskolai készletét, szerszámokat, barkácsgépeket.
Folyamatosan segíti az intézményvezető munkáját a nagyobb értékű
beszerzések tervezésében, lebonyolításában.
Az Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány alelnöke, intézi az alapítvány gazdálkodását, leltárát, ügyvitelét, statisztikáját.
Az iskolai számítógépekkel kapcsolatos minden szakmai kérdésben segítséget nyújt, tanácsot ad.
Elkészíti az Általános Iskola órarendjét, helyettesítési beosztását,
nyilvántartja a hiányzó pedagógusokat és gyermekfelügyelőket.
Felügyeli, irányítja a gyermekvédelmi felelősök munkáját, különös tekintettel
a segélyezés, családlátogatás és az utógondozás tekintetében.
Szervezi az iskola működésével kapcsolatos ügyeletet.

Az intézményvezető helyettese
Az intézményvezető közvetlen munkatársa. Az intézményvezetőt távollétében –
annak megbízása szerint - felelősséggel és teljes jogkörrel helyettesíti.
Felel:
 Egyéb foglalkozások (Knt. 4. § E törvény alkalmazásában - 5. egyéb
foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja)
 Pályázatok
 Szabadidő-szervező
 Továbbtanulás
(4. § E törvény alkalmazásában - 5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni
vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja)
Munkaideje: 8.00-tól 16.00-ig
Feladata:
 A rábízott területek szakmai irányítása és ellenőrzése.
 A fenti területen dolgozó kollegák munkáját – látogatási terv alapján – ellenőrzi, értékeli, továbbképzésüket ösztönzi.
 Szervezi, ellenőrzi, gondozza az iskola pályázati tevékenységét, erre koncepciót dolgoz ki, különös tekintettel az EU pályázatokra.
 Az iskolán kívüli szabadidős programok, versenyek szervezése.
 Az iskolán belül a tanórán kívüli hagyományos programok szervezése. ill.
felügyelete.
 Segíti az iskolai ünnepélyek szervezését.
 Felügyeli a testnevelőt, irányítja az iskola sportéletét, részvételünket az iskolán kívüli sporteseményeken.
 Segíti a diákönkormányzat munkáját.
 Támogatja a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését, szakmai továbbképzését.
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 Nyilvántartja, gondozza az intézmény éves és középtávú továbbképzési tervét, az intézményvezetővel egyeztetve.
 Reális látogatási és ellenőrzési tervet készít.
 Munkaterületén ellenőrzi és irányítja a pedagógusok tartalmi és adminisztrációs munkáját.
 Szervezi a nyári táborokkal kapcsolatos teendőket.
 Feladata az Iskolai Sportkörrel kapcsolatos szervezési, adminisztrációs
feladatok ellátása, a testnevelést tanító kollegákkal egyetemben.
 Felügyeli a következő területek beszerzéseit: eszközkölcsönző eszközei,
szakkönyvtár anyaga, a délutáni foglalkozások és a szakkörök szakmai beszerzései
 kapcsolatot tart a „Gyermekmenza” képviselőivel (kirándulások esetén intézi
az ebéd lemondását, hideg élelem kéréseit)
 Figyelemmel kíséri a szakmapolitikai eseményeket, pedagógiai módszertani
kultúráját folyamatosan fejleszti.
4.1.3. A helyettesítés rendje
Az intézményvezetőt tartós távolléte esetén – a munkaköri leírásban rögzített
módon – az intézményvezető helyettesek teljes jogkörrel helyettesítik.
Helyettesítési sorrend:
 Az intézményvezető általános helyettese
 Az intézményvezető helyettese
 Rendkívüli esetben, ha mindhárom vezető távol van: legrégebben megválasztott munkaközösség vezető.
4.2. Pedagógusok közösségei
Intézményünkben a következő szakmai munkaközösségek
az intézményvezető felügyelete alá tartozik:
 utazó gyógypedagógusi hálózat munkaközössége
 nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak
 működést segítő munkatársak
az általános intézményvezető helyettes felügyelete alá tartoznak:
 gyógypedagógiai óvodai munkaközösség
 tanulásban akadályozott tanulók tagozat
 speciális fejlesztő tagozat
az intézményvezető helyettes felügyelete alá tartoznak:
 egyéb foglalkozások: napközi munkaközössége
 egyéb foglalkozások: habilitáció, rehabilitáció munkaközössége
A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül:
 Szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját,
 részt vesznek az intézményi oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés),
 egységes követelményrendszer kialakítása: tanulók ismeretszintjének
folyamatos mérése, értékelése,
 munkaközösségen belüli pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása.
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 Segítséget nyújtanak a nevelők önképzésében, továbbképzésében.
 Összeállítják a javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák anyagát, ezeket
értékelik.
 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására.
 Segítik a pályakezdők munkáját.
 Közös megállapodás alapján kiválasztják a tanítandó tankönyveket.
 A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik.
 A munkaközösség vezetőjét, az intézményvezető egyetértésével a
munkaközösség tagjai választják.
 A munkaközösség vezető alkalmasságát öt év szakmai gyakorlat, jó szakmai
felkészültség, eredményes nevelő-oktató munka, folyamatos továbbképzési
igény, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, vezetői rátermettség,
az átlagosnál nagyobb jártasság az iskolai eredményvizsgálatokban és a tervezési, szervezési, ellenőrzési, értékelési és döntési feladatokban kell, hogy
jellemezze
4.3. Tanulók közösségei - A diákönkormányzat és működése
Az iskola tanulóközösség legmagasabb tájékoztató fóruma a diákközgyűlés.
A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.
A diákközgyűlés az általános iskolai intézményegység-vezető által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyben az iskola tanulói
vagy – a diákönkormányzat döntése alapján – a diákok küldöttei vesznek részt.
A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákközgyűlésen az intézményvezető, illetve az intézményvezető helyettes és
a diák-önkormányzati vezetők beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak
munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik,
problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire a vezetőknek 30 napon belül
választ kell adniuk. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az intézmény vezetője kezdeményezi.
A tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai
diákönkormányzat jogosítványait az iskolai DÖK-öt segítő tanár is érvényesítheti.
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A DÖK egyetértési jogot gyakorol:
 a jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési
szabályzat elfogadásakor;
 a házirend elfogadásakor.
Az iskolai DÖK szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja ki. A DÖK évente 1 főt delegál a III. kerületi diákönkormányzatba.
A DÖK-öt segítő tanárt az intézményvezető bízza meg a feladat ellátásával. Az
iskolai diákönkormányzat pedagógus megbízottja képviseli a tanulók közösségét az
iskola vezetőségi, a nevelőtestületi értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az
osztály-diákönkormányzat képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában.
A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik
az intézmény vezetőjét, az az intézményvezető helyetteseket.
A tanuló fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályok:
A tanuló fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályokat a Köznevelési Törvényt
58.§-a és a 20/2012 EMMI rendelet 55.§-a szabályozza, a fegyelmi eljárás szabályaira
vonatkozó rendelkezéseket a 20/2012 EMMI rendelet 56-60.§-a tartalmazza. Iskolánkban a rendelet szerinti jogokat a nevelőtestület átruházza egy bizottságra, mely az iskolavezetés egy tagjából, a fegyelmi eljárás alá vont diák osztályfőnökből, a gyermekvédelmi felelősből, a DÖK elnökéből és az iskolapszichológusból áll.
4.4. Intézményi Tanács
A Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény a
 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§. 3-8. bekezdése és a 97.§ 27 bekezdése, valamint a
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. §-nak megfelelően
megszervezte saját Intézményi Tanácsát.
Ennek a testületnek az legfontosabb feladata, hogy az intézményben a helyi közösségek érdekeit képviselje, valamint segítse az EGYMI mindennapjait jövőbeli célkitűzéseit és azok megvalósulását.
Tagjai a szülők, a nevelőtestület, és az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által delegált személy.
Az Intézményi Tanács alapvető célja:
 Az intézménybe járó gyermekek/tanulóknak, a diákok szüleinek, a
tantestületnek és a fenntartónak közös képviselete
 Az iskola vezetésének és a delegáló szervezetek aktív együttműködésének
elősegítése
 A nevelő/oktató munka minőségének javítása az EGYMI neveltjeinek/diákjainak érdekében
 A gyermekek/tanulók és a szülők érdekeit érintő döntések meghozatalában
együttműködés az iskolavezetéssel, a pedagógusokkal, és a fenntartóval
Az Intézményi Tanács alapvető feladata:
 Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő delegáló szervezetek
összefogása
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 Szükség esetén rendkívüli ülés összehívása a felmerülő problémák tisztázására
 Az Intézményi Tanács figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét
 A diákok, a szülők, a nevelőtestület és a fenntartó közötti kapcsolattartás
megszervezése
4.5. A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje
Az iskolában ellenőrzésre jogosultak:
 az intézményvezető és helyettesei az iskolai élet bármely területén
 a munkaközösség vezető a tagozatán tantárgyakkal összefüggő területen a
szaktanári munka felett
 a munkaközösség vezető a tagozatán az osztályfőnöki munkával összefüggő
területen az osztályfőnöki tevékenység felett
 az osztályfőnök az osztály életével kapcsolatos pedagógiai tevékenység
területén.; rendszeresen ellenőrzi a késések, a hiányzások, az osztályzatok
beírását, a haladási napló vezetését
 az intézményvezető helyettes a szakmai munkaközösségekhez kapcsolódó
leltári rend felett, valamint az összes pénzügyi elszámolás területén.
Az éves munkaterv tartalmazza az éves ellenőrzések általános szempontjait, a
feladatok végrehajtásának határidejét, a felelősök nevét.
Az ellenőrzések ütemezésére, gyakoriságára vonatkozóan külön éves ellenőrzési
terv készül.
Az ellenőrzések tapasztalatairól az intézményvezető vagy az ellenőrzéssel általa
megbízott felelős ellenőrzési naplót vezet, amely a feltárt hibákat, hiányosságokat, mulasztásokat, illetve az ezek kiküszöbölése végett indokolt változtatási javaslatokat és
utasításokat tartalmazza.
Az ellenőrzés módjai:
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, ügyeletek ellenőrzése
 írásos dokumentumok vizsgálata
 tanulói munkák vizsgálata
 a szervezett tanulói és szülői vélemények megismerése
 beszámoltatás szóban és írásban
5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolaigazgatóságnak állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
5.1. Fenntartó és működtető:
Észak-Budapesti Tankerületi Központ
1033 Budapest Fő tér 1. I. emelet
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5.2. Egyéb kapcsolatok:











Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Oktatási Osztály
Szociális Szolgáltató Főosztály
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálat
Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit kft.
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézményei
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézményei
Fővárosi gyógypedagógiai intézmények
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon
 Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és
Gyermekotthon
 Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény
 Csillagház Általános Iskola
 III. kerületi óvodákkal:
 Együttműködési megállapodás alapján utazó gyógypedagógus biztosítása
 kölcsönös látogatások egymás intézményeiben
 nyílt napok szervezése
 közös szakmai konferenciák, továbbképzések, előadások
 III. kerületi általános iskolákkal:
 Együttműködési megállapodás alapján utazó gyógypedagógus biztosítása
 kölcsönös látogatások egymás intézményeiben
 nyílt napok szervezése
 közös szakmai konferenciák, továbbképzések, előadások
 versenyek, vetélkedők szervezése, azokon részvétel
 III. kerületi integráló középiskola
 AKG
 Fővárosi Speciális szakiskolákkal:
 kölcsönös látogatások egymás intézményeiben
 nyílt napok szervezése
 pályaválasztási értekezletek szervezése
 pályairányítás
 közös szakmai konferenciák, továbbképzések, előadások
 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 Óbudai Kulturális Központ
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6. A MŰKÖDÉS ÉS A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATI RENDJE
6.1. Nyitva tartás
Az intézmény nyitva tartása tanítási napon: 6.30 - 17.30 óráig tart.
Ügyelet (a felmért szülői igényeknek megfelelően): reggel 6.30-tól,
délután 16.00 - 17.30-ig.
Az iskola által szervezett reggeli ügyelet egy része Békásmegyeren, a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskola aulájában zajlik le.
Gyülekezés: 6.30 - 7.20 között (a felmért szülői igényeknek megfelelően).
Az ügyeletet mindig a tanév elején megbízott nevelő végzi. A tanulókat a szülő
bekíséri a békásmegyeri gyülekezési helyre és az ügyeletes nevelőnek átadja.
Az iskolabusz 7.20-kor indul a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskola elől!
Az iskolabuszt igénybe vehetik:
 óvodások
 autizmus spektrum zavarral élő tanulók
 értelmi fogyatékos tanulók kísérővel vagy engedéllyel önállóan
Amennyiben a szülő 17.30 után jön gyermekéért, figyelmeztetni kell, ha 18.30ig sem jön gyermekéért, az ügyeletes tanár a III. kerületi Rendőrkapitányságot kell,
hogy értesítse. Tel.: (06-1)-430-4700
Egyéni elbírálás elve
Kizárólag egyéni elbírálás alapján, egészségi okok miatt nyújtott kedvezményt mely szerint a tanuló a rendes tanítás kezdete után érkezhet az iskolába - a következők
szerint szabályoztuk:
 A kísérő, ill. szülő a gyermekkel ¾ 9-9 h-ig érjen az iskolába, majd az
előzőekben leírt szabályoknak megfelelően csatlakozzon az osztály munkájához.
 Az eseti késéseket a szülőnek írásban vagy telefonon kell előre jeleznie!
Gyülekezési idő
Tanítás előtti gyülekezési idő: 7.45-ig, helye: a földszinti és emeleti aulákban.
Tanulóknak a tanítás kezdete előtt 15 perccel az órarend szerinti tanteremben
kell lennie. Az osztálytermekbe reggel 7.45 órától lehet bemenni.
Szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően: földszinti aula.
Tanítási idő
Tanítás ideje alatt az iskola épületét elhagyni nem szabad. Rosszullét vagy bármilyen más okból szükségessé váló eltávozás esetén a tanuló az osztályfőnökétől, napközi vezetőjétől kér engedélyt távozásra. A váratlan helyzetet minden estben be kell
jelenteni az igazgatóságnak.
Tanuló 16 óra előtt csak a szülő írásos kérésére távozhat; az egész napos iskolai
nevelés/oktatásról csak intézményvezetői határozattal maradhat távol.
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Az óvoda működési rendje:
A szorgalmi idő szeptember 1-től június közepéig tart, működési rendje igazodik
az EGYMI működési rendjéhez.
Június 15-től június 30-ig,
illetve augusztus 21-31-ig ügyeletet tartunk.
Évenként 5 munkanapon – az intézmény nevelőtestülete által jelölt napokon –
nevelés nélküli munkanapot tartunk.
Nyáron az óvoda zárva tart.
Nyitva tartás: 7.00-17.00-ig
6.2. A tanév helyi rendje
Minden tanévben az Éves Munkaterv alapján készül el.
6.3. Az egyéb foglalkozások rendje
Intézményünkben napközi, tanulószoba, habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, rehabilitációs célú szakkörök, és iskolai sportkör működik.
6.4. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendje
A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidejének beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja
határozza meg.
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti
órákban ellátandó feladatokat az igazgató határozza meg.
A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a
nevelőtestület tagjai között. Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza.
A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy
felhasználását a pedagógus maga jogosult meghatározni.
A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában
megjelenni, és óráit a mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni
és befejezni. A reggeli ügyeletet ellátó tanárnak az ügyelet megkezdése előtt legalább 5
perccel meg kell érkeznie az iskolába.
A testnevelő tanárnak az öltözőt ki kell nyitnia a tanítás megkezdése előtt
legalább 10 perccel és a tanórák alatt az öltözőket zárva kell tartania. A tanulók átadott
értékeinek megőrzéséről az óra megkezdése előtt gondoskodnia kell.
Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell a titkárságra. Az
iskolatitkár értesíti a hiányzásról az ügyeletes vezetőt és a munkaközösség-vezetőt is,
akik megszervezik a helyettesítést. Az újbóli munkába állást a titkárságon kell jelezni
legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig.
6.5. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az oktatási-nevelési intézménnyel
Az intézmény bejáratát portás ellenőrzi.
Minden szülőnek joga van arra, hogy gyermeke ügyében rendkívüli meghallgatást kérjen az igazgatóságtól, vagy bármely pedagógustól, ha gyermeke állapota, váratlan körülmények azt indokolják. A bejelentett igény eseti egyeztetést kíván az igazgató17

ság részéről. Az egyeztetett időpontban a szülő számára biztosítjuk a benntartózkodást,
az érdemi megbeszélés körülményeit.
Az iskola igazgatósága és bármelyik pedagógus élhet azzal a joggal, ha ezt a körülmények szükségessé teszik, hogy írásban, szóban behívja a szülőt, vagy hozzátartozót, és a tanuló érdekében szükségessé vált megbeszélést, intézkedést – egyeztetett időpontban – az intézmény területén lebonyolítsák.
Szülői értekezleteken, nyilvános iskolai rendezvényeken, a megadott időpontban
minden szülőnek joga van részt venni.
A tanítási idő befejezése után a tanulók szülei a portán várják a gyermekeiket.
Belépésre jogosultak a FŐTÁV dolgozói, akik rendszeres karbantartást és üzemeltetést végeznek a pincében lévő hőközpontban. Személyüket a portás ellenőrzi.
A földszinti aula egy részének eseti bérbeadása során – a portás ellenőrzésével –
idegenek is bejöhetnek. Iskolánkban tartózkodásuk korlátozott, esetenként napi néhány
órát érint.
A tanulók egy részét a szülők naponta kísérik az iskolába. Ennek részletes szabályozását a Házirend rögzíti.
Az intézmény hivatalos látogatóit a portás telefonon bejelenti az intézmény titkárságának.
6.6. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága, tájékoztatás
Az iskolai életet szabályozó dokumentumok nyilvánosak. Azok mindegyikéből
egy eredeti példányt a tanári szobában, két példányt a könyvtárban kell könnyen elérhető helyen elhelyezni.
Ezek: Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Tanulók részére minden osztályteremben a Házirendet látható helyre kell kifüggeszteni.
A dokumentumok tartalmáról tájékoztatást az intézményvezető ad.
Tájékozódni hetente egy alkalommal délután lehet. Az időpontot minden évben
a szülői szervezetek és az intézményvezető állapítja meg a tanév első szülői értekezletén.
6.7. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
és az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje az
intézmény Ügy- és iratkezelési szabályzatában található meg.
7. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
7.1. A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az
intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. A nemzeti ünnepek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb
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helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös
cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik.
Nemzeti ünnepek valamint kiemelkedő fontosságú rendezvények:
A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi
nemzeti ünnepek előtt (20/2012 EMMI rendelet 3.§ (2) c pontja alapján)
 Október 6. (Aradi vértanúk)
 Október 23. (’56-os megemlékezés)
 Február 25. Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja)
 Március 15. (1848-’49-es szabadságharc és forradalom)
 Április 16. (Holokauszt emléknap)
 Június 4. (Nemzeti összetartozás napja)
Az intézmény hagyományos rendezvényei:
Állatkerti látogatás
Takarítás világnapja,
Állatok világnapja
Márton nap,
Magyar nyelv napja: prózamondó verseny,
Karácsonyi vásár,
Mikulás,
Luca nap,
Advent,
Karácsony
Farsang,
Víz világnapja
Húsvétváró rendezvény
Szellő nap és házi kulturális vetélkedő
Föld napja
Madarak és fák napja,
Gyermeknap és kihívás napja
7.2. A hagyományápolás további formái
 A 2012/2013. tanévtől Szellő-nap bevezetése
 A kerek évfordulók megünneplése
7.3. Kitüntetések
A díjak alapítója: Faragóné Bircsák Márta, volt igazgató az Óbuda Fogyatékos
Gyermekeiért Alapítvány támogatásával. A kitüntetések rendjét a részletes Alapító okirat tartalmazza.
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ÉLET VIRÁGA ARANY DÍJ ALAPÍTÁSA
 Az Óvoda, Általános Iskola, EGYMI (1035 Budapest, Szellő utca 9-11)
közalkalmazotti testülete számára.
 A díj adományozható: a közalkalmazotti testület bármely tagjának, aki a
közösség többségi szavazatát élvezi.
 A díj átadásának időpontja: minden tanévben a tanévzáró értekezleten
ÉLET VIRÁGA EZÜST DÍJ ALAPÍTÁSA
 Az Óvoda, Általános Iskola, EGYMI (1035 Budapest, Szellő utca 9-11)
tanulói számára.
 A díj adományozható:
a diákközösség bármely tagjának, aki a
közösség többségi szavazatát élvezi.
 A díj átadásának időpontja: minden tanévben a tanévzáró ünnepélyen.
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8. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS
RENDJE
8.1. Az egészségügyi prevenció
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 24§-a tartalmazza:
A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, valamint a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább
egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt.
Az ellátás az iskolaorvos és a védőnő hatáskörébe tartozik. Intézményünk kéthetente gyermekorvosi ellátást biztosít. Heti rendszerességgel védőnő fogadja a tanulókat egészségügyi problémáikkal kapcsolatban.
Ellátás rendje: rendelési idő az iskola hirdetőtábláján és az orvosi rendelő ajtaján
kerül kihirdetésre.
Az ellátás kiterjed:
 a tanulók évfolyamonkénti vizsgálatára és szűrésére,
 a könnyített és gyógytestnevelés szűrése és besorolása
 a kötelező védőoltások biztosítása,
 színlátás és látásélesség vizsgálata,
 belgyógyászati vizsgálatra.
Az orvosi vizsgálatokról nyilvántartást kell vezetni.
A vizsgálaton való megjelenés biztosítása az osztályfőnök feladata.
Iskolafogászat:
Budapest III. Vöröskereszt utcai rendelőben évenkénti vizsgálat, kezelés pedagógus kísérettel.
Szülői kérésre évenként többször is (szülői kísérettel)
Egyéb lehetőségek:
 Vadaskert Kórház és Szakambulancia
 Heim Pál Gyermekkórház
 Az iskolapszichológus dolgozik intézményünkben, tanulóink, szüleik és
a kollégák is igénybe vehetik segítségét.
 Ortopéd szűrés: minden tanévben intézményünk valamennyi gyermekét
és tanulóját szűri és besorolja gyógytestnevelési kategóriákba.
Felnőtt dolgozóink egészségügyi felügyelete és ellátási rendje
Iskolánk fenntartója szerződést kötött a DOLOMIT BT-vel (1037 Budapest III.,
Kolossy tér 1/B), és megbízta, hogy munkavállalóink részére az előírt foglalkozás-egészségügyi alapellátást végezze el.
8.2. A gyógytestnevelés
Intézményünk kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a gyógytestnevelés
foglalkozás megszervezése, amely célja, hogy az iskolaorvos által gyógytestnevelésre
utalt gyerekeket a megfelelő mozgásterápiával segítse. A különböző belgyógyászati és
ortopédiai elváltozások kezelése a foglalkozásokon a testnevelés és sport eszközeivel
valósul meg. A rendelkezésre álló gyógytestnevelés időkeretet az adott évre vonatkozó
tantárgyfelosztás tartalmazza. A gyógytestnevelő foglalkozások tematikájának
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kidolgozásáért a gyógytestnevelő tanár felelős.
Gyógytestnevelés foglalkozásokat töredék csoportok esetén min 8 fővel lehet
elindítani, viszont 16 főnként heti három óra áll rendelkezésre.
Az iskolában a tanulók gyógytestnevelés csoportba történő besorolását az ortopéd orvos szakorvosi vélemény alapján az iskolaorvos végzi (26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 2. számú melléklet 2. számú melléklet 1. pont
vége).
A gyógytestnevelés besorolást kapott gyerekek gyógytestnevelés órákra történő
beosztását a gyógytestnevelő tanár végzi el. Tekintve, hogy iskolánk testnevelés óráit is
gyógytestnevelő végzettséggel rendelkező tanár látja el, így azon diákok esetében, akik
ugyan gyógytestnevelés besorolást kaptak, de nem kerülhettek be a gyógytestnevelés
órákra, azok számára a mindennapos testnevelés foglalkozásain a gyógytestnevelés
végzettségű testnevelő tanár a differenciálás módszerével külön, diagnózisnak megfelelő terápiát ad.
A diagnózis és a gyógytestnevelés órára utalt gyereknévsor ismeretében az osztályfőnök felel azért, hogy minden tanuló ellenőrző könyvébe bekerüljön az ortopéd
szakorvosi vizsgálat eredménye és a tanuló gyógytestnevelés óráinak az időpontja.
9. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
9.1. A nevelési-oktatási intézmény vezetőinek, pedagógusainak, más
alkalmazottainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében,
baleset esetén
Minden pedagógus kötelessége, hogy a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretet átadja, azok elsajátításáról meggyőződjön. Kötelessége továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy
ennek veszélye fennáll, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket.
Az intézményegység vezetője, vezető helyettese, a karbantartó a tanév eleji bejáráson ellenőrzi, hogy az épület, a tantermek, a bútorok, az eszközök biztonságos működtetésének feltételei adottak-e.
A bejárásról jegyzőkönyv, a felmerült hibák, veszélyforrások elhárítására pedig
intézkedési terv készül.
A hibák, baleseti és veszélyforrások elhárítását a karbantartó végzi, teljesítését a
vezető helyettes ellenőrzi.
9.2. Intézkedések a veszély fennállása esetén
Amennyiben megoldható, a pedagógus kötelessége a veszély elhárítása. Ha számára megoldhatatlan a veszély elhárítása, köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni az
intézményvezető helyettesét. A vezető helyettes feladata a veszélyforrás kivizsgálása, és
az elhárítás érdekében utasításadás a gondnoknak, karbantartónak, illetve külső szakember bevonása a veszély elhárításába.
9.3. Intézkedések baleset esetén
A pedagógus haladéktalanul köteles jelenteni az intézményvezető helyettesének,
ha tanítványa balesetet szenvedett. Az intézményvezető helyettese, mérlegelve a baleset
súlyosságát, mentőt hív, illetve orvosi segítséget kér, és tájékoztatja a szülőt a balesetről.
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A tankerület munka- és tűzvédelmi felelőse köteles kivizsgálni a tanulóbaleseteket, és a jogszabályban meghatározottak szerint azokat dokumentálnia kell, illetve eleget kell tennie a szükséges bejelentési kötelezettségnek.
A három napon túl gyógyuló balesetekről a munka- és tűzvédelmi felelős jegyzőkönyvet készít, az intézményegység vezetője pedig a jogszabály szempontjai alapján
kivizsgálja az ügyet.
Gondatlanságból bekövetkezett baleset esetén az adott tanulócsoportot ismételt
balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Amennyiben az intézményben vagy bármely, az intézmény által szervezett külső
rendezvényen, kiránduláson, egyéb programon tanulói baleset történik, a jelen levő,
intézkedésre jogosult intézményi alkalmazott szükség szerint értesíti a mentőket, a tűzoltókat, a rendőrséget, a szülőket. Az intézmény vezetőjét minden tanulói balesetről
haladéktalanul értesíteni kell.
Tanulói baleset esetén az intézmény teljesíti az előírt bejelentési kötelezettségét.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 168. § , 169. § tartalmazza a tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatokat.
A balesetről készített jegyzőkönyv 1-1 példányát a kivizsgálás befejezését követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, átadja a tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek), illetve irattárba helyezi. Ha a jegyzőkönyvet a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt az adatszolgáltatás határidejére nem
lehet befejezni, akkor azt meg kell indokolni.
A súlyos balesetet (haláleset, érzékszerv elvesztése vagy jelentős károsodása,
életveszélyes sérülés, súlyos csonkulás, bénulás, elmezavar) azonnal bejelenti a fenntartónak. A baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell bevonni.
A balesetvédelmi felelős köteles a tanév zárása, értékelése előtt írásban beszámolni az intézményvezetőnek a munkavédelmi-balesetvédelmi munkáról, a tanulóbalesetek alakulásáról.
10. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES
TEENDŐK
10.1. Rendkívüli esemény
Rendkívüli eseménynek minősül a megszokott, mindennapos gyakorlattól eltérő
körülmény felmerülése, amelynek során egyedi eseti döntés válik szükségessé.
Ilyen esemény lehet például:

baleset,

bombával való fenyegetés,

tűz,

illetéktelen személy behatolása vagy bármely rendkívüli esemény.
10.2. A rendkívüli eseményt észlelő közalkalmazott feladata
A rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell az intézmény vezetőjének, távollétében helyettesének.
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10.3. A vezetők feladatai
Az intézményvezető intézkedik arról, hogy a fenntartó és más érintett hivatalos
szerv értesítése mielőbb megtörténjen.
10.4. Az épület elhagyása
Amennyiben a legkisebb gyanú vagy jel arra utal, hogy a gyermekek, tanulók
testi épségét az épületben maradás veszélyezteti, az épületet a tanulókkal, a gyermekekkel el kell hagyni.
Ebben a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó pedagógusok a bombariadó-terv
alkalmazásával vesznek részt.
10.5. Bombariadó
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén intézkedést az intézményben az intézményvezető hoz. Akadályoztatása esetén a szervezeti és működési szabályzatban szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Az épület kiürítése a tűzriadó-terv szerint történik.
Az épület kiürítésének időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről az intézkedést
végző hatóság információja szerint az intézményvezető vagy az intézkedéssel megbízott
személy azonnal dönt.
A bombariadó miatt kieső órák pótlásáról a téli, tavaszi és nyári szünidő terhére
hoz intézkedést az intézmény vezetője.
A rendkívüli eseményről, bombariadóról, a hozott intézkedésekről az intézményvezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót.
10.6. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje
Irányítója az intézményvezetőtől leadott hatáskörben az iskolai munkavédelmi
megbízott. A tevékenység összefogása és közvetlen irányítása az iskolai munkavédelmi
megbízott feladata.
A végrehajtási rend igazodik az intézmény bombariadó tervéhez.
 Az intézményvezető általános feladat- és hatásköre:
 gondoskodik az intézmény feladatainak ellátásáról
 köteles intézkedni a felmerülő hiányosságok pótlásáról
 a tűzvédelmi helyzetről köteles tájékoztatást adni a fenntartójának
 a tűzvédelmi rendelkezések alapján a végzendő feladatokat folyamatosan
ellenőrzi vagy ellenőrizteti
 ha a felelős a feladatát nem látja el, kezdeményezi a kártérítési eljárást
 hatásköre szerint köteles gondoskodni a tűzvédelmi feladatok, a mentő és
megelőző tevékenységek ellátásához szükséges tárgyi és személyi
feltételek biztosításáról
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Az iskolai munkavédelmi megbízott konkrét irányítási feladatai a katasztrófa-,
tűz- és polgári védelmi tevékenység területén:
 az iskolavezetés képviseletében a tűzvédelmi megbízottal együtt részt vesz a
hatósági tűzvédelmi szemléken, ellenőrzéseken, és aláíratja az erről készült
jegyzőkönyvet;
 a tűzvédelmi megbízott bevonásával elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a
tűzvédelemre vonatkozó éves költségvetési tervet;
 gondoskodik a tűzvédelmi eszközök és felszerelések nyilvántartásáról,
tárolásáról, folyamatos felújításáról és pótlásáról;
 kidolgoztatja és jóváhagyja az iskola helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi
utasításokat;
 gondoskodik az iskolai tűzoltó, élet- és vagyonmentő csoportok
megszervezéséről;
 negyedévenként tűzvédelmi szemlét tart, illetve azt vezeti. A szemle résztvevői: tűzvédelmi megbízott, az ellenőrzött területen illetékes vezetők. A
szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az intézkedési tervet is tartalmazza;
 a tűzvédelmi szabályzat érvényességét figyelemmel kíséri, és az esetleges
módosításokra javaslatot tesz;
 rendszeresen ellenőrizi a megelőző tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását;
 vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat;
 szervezi a dolgozók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, illetve oktatását,
szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok végrehajtásáról;
 az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az alábbiak szerint engedélyezi:
o
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre engedély csak írásban (a
bevezetett nyomtatványtömb, illetve sokszorosított, számozott engedélylapok felhasználásával) adható ki;
o
alkalomszerű tűzveszélyes ipari tevékenységet csak szakmai képesítéssel
és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozók végezhetnek, az engedély csak ilyen
dolgozóknak adható ki;
o
egyéb nyílt lánggal járó tűzveszélyes munkát megfelelő előzetes tűzvédelmi oktatásban részesített dolgozó is végezhet az e célra rendszeresített írásbeli engedély alapján;
o
az engedély eredeti példányát az aláíró dolgozónak kell kiadni, aki azt a
tűzveszélyes tevékenység helyszínén köteles tartani;
o
az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezése után a dolgozó
köteles a munkáról és tűzvédelmi észrevételeiről az engedélyezőnek beszámolni és az
engedély eredeti példányát visszaadni.

25

A tűzvédelmi megbízott/felelős feladatai:
 megszervezi, lebonyolítja a tűzvédelmi oktatást;
 folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és utasítások betartását;
 elkészíti és jóváhagyatja az iskola tűzriadótervét, és ennek alapján megszervezi és lebonyolítja a tűzvédelmi riadót;
 kidolgozza és jóváhagyja a tűzvédelmi házirendet, gondoskodik tartalmának
ismertetéséről;
 meghatározza és ismerteti az iskolai tűzjelzés módját;
 a tűzvédelmet érintő változásokról tájékoztatja az iskola tűzvédelmi vezetőjét;
 tűz esetén teljesíti riasztási és kárenyhítési kötelezettségeit;
 kapcsolatot tart tűzvédelmi kérdésekben az illetékes tűzvédelmi hatóságokkal;
 tevékenységéhez éves munkatervet készít, amelyben meghatározza az iskola
dolgozói tűzvédelmi képzésének tervét, az időszakos ellenőrzésének tervezett
időpontját;
 a tűzvédelmi szabálytalanságot elkövetőkkel szemben az iskola vezetőjénél
fegyelmi felelőségre vonást vagy büntetőeljárást kezdeményezhet;
 a tűzvédelmi megbízott köteles figyelemmel kísérni a tűzvédelmi szabályok,
előírások megtartását, többek között:
o
a nyílt láng, a dohányzás tilalmára vonatkozó táblák kifüggesztését, a
rendelkezések betartását;
o
a tűzoltó készülékek minőségi és ellenőrzési jegyének meglétét és
érvényességét;
o
a helyiségek tűzvédelmi utasításának tartalmi szabályszerűségét és azok
kifüggesztését;
o
hiányosság esetén intézkedést kérni a közvetlen vezetőjétől vagy jelenteni az intézmény vezetőjének.
11. REKLÁMTEVÉKENYSÉG
Az intézményben reklámtevékenység alapvetően nem engedélyezhető, kivéve,
ha a reklám az alábbiakban felsorolt célokat szolgálja.
A Köznevelési törvényben megfogalmazottak szellemében kizárólag olyan reklám engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív értékeket közvetít,
ezen belül a gyermekek, tanulók személyiségének fejlődésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási, művelődési célt szolgál:
 a pedagógusok által közvetíteni kívánt társadalmi-erkölcsi értékrendet
erősíti,
 a környezettudatos magatartási formák hatékonyságát elősegíti,
 az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást,
testedzést szolgálja, a sportolási lehetőségeket bővíti,
 a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál (például a közművelődési,
közgyűjteményi intézmények, állat- és növénykert programjainak, műsorfüzeteinek terjesztése)
A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység engedélyezhető, amely jogszabályba nem ütközik. Az országos és helyi választások alkalmával – a választási törvénynek megfelelően – az intézmény területén az
eseményre vonatkozó tájékoztatók kifüggeszthetők.
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Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető.
Az intézmény épületének külső falain a különféle cégek reklámjainak elhelyezéséhez önkormányzati engedély szükséges.
Minden konkrét megkeresés esetén az intézményvezető személyesen tárgyal, és
köt szerződést. Szerződéskötés előtt az önkormányzat illetékesének előzetes engedélyét
be kell szerezni.
Az intézmény területén belül reklám, tájékoztató elhelyezését – amennyiben az a
társadalmi, közéleti tevékenységgel függ össze, és így az intézmény használóinak körét
érinti, érintheti – az intézményvezető személyesen engedélyezi. Egyéb esetben – a tartalomtól függően – a reklámozást az illetékes egységvezető engedélyezi.
12. AZ INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE
Jogszabályi háttér:
Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák
meg, köztük:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról,
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,
 110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,
valamint
 az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata, 1999.
Az iskolai könyvtár működési szabályzata tartalmazza:
 A könyvtárra vonatkozó adatokat.
 A könyvtár fenntartása és szakmai irányítására vonatkozó információkat.
 A könyvtár feladatait.
 Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása.
 A könyvtári állomány elhelyezését és tagolását.
 Az állomány nyilvántartását.
 A könyvtári állomány ellenőrzését és védelmét.
 A könyvtári állomány feltárását.
 Az iskolai könyvtár szolgáltatásait.
A könyvtárra vonatkozó adatok:
Elnevezése:
Szellő EGYMI könyvtár
Címe:
Budapest, 1035 Szellő utca 9-11.
Létesítésének ideje: 1974.
Elhelyezése:
A könyvtár a tanulók és a pedagógusok számára könnyen
elérhető
helyen, a 2. emeleten, a lépcső mellett található.
Alapterülete:
54 m2
Használói köre:
pedagógusok, tanulók, az iskola dolgozói
A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása:
A könyvtár a Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szervezetében működik. Fenntartásáról és
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fejlesztéséről a Észak-Budapesti Tankerületi Központ fenntartó gondoskodik. A
szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az iskola és a fenntartó közösen vállal
felelősséget. Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a
nevelőtestület és a diákközösségek javaslatainak meghallgatásával.
A könyvtár feladatai:
Az iskolai könyvtár gyűjteményét szakszerűen fejleszti és feltárja. A
gyűjteményre épülő szolgáltatásaival az iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa.
Költségvetési keretén belül biztosítja az iskola alkalmazottai és tanulói részére a
neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat. A nevelőtestület
aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a kívánatos
olvasási szokások kifejlesztését, a tanulók önálló ismeretszerző képességének
kialakítását. A pedagógusok alapvető pedagógiai, szakirodalmi és információs
tájékoztatására törekszik, ennek érdekében fogadja más intézmények ilyen irányú
szolgáltatásait.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása:
A gyűjtőkörre vonatkozó szabályzat a 3. számú mellékletben található. Az
iskolai könyvtár a középiskola követelményeinek megfelelően folyamatosan,
tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. Az állomány vétel, ajándék, csere útján a
gyűjtőköri elveknek megfelelően gyarapodik.
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a
fenntartó a költségvetésben előre megtervezetten, folyamatosan biztosítja. A fenntartó
hasonlóképpen gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a szociális
feltételekről.
Az
iskolai
könyvtár
működéséhez
szükséges
dokumentumok,
információhordozók, nyomtatványok beszerzése az iskola költségvetésében biztosított
összegekből a könyvtáros tanár feladata. Hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe
dokumentum nem vásárolható. A könyvtáros tanár az állományalakítás során
figyelembe veszi az igazgató, a nevelőtestület, a diákközösségek javaslatait és az iskola
könyvtári környezetének állományi adottságait.
A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása:
 A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok.
 Könyvállomány: kézi- és segédkönyvtár, valamint kölcsönözhető
állomány. Raktári rendjük: szépirodalom betűrendben, ismeretközlő
irodalom szakrendben, ezen belül betűrendben.
 Periodikák. Raktári rendjük: a friss számok a folyóirattartón, a régebbiek
tékázva.
 Audiovizuális dokumentumok. Raktári rendjük: külön egységként
dokumentumtípusonként folyószámos elhelyezéssel.
Az állomány nyilvántartása:
A könyvtárba érkező, gyűjtőkörbe tartozó,
dokumentumokat 6 napon belül állományba kell venni.

tartós

megőrzésére

szánt

A könyvtári állomány ellenőrzése, védelme:
Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy
alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé és a természetes
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elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. Hasonló
rendszerességgel törölni kell az olvasók által elveszített és térített dokumentumokat is.
Az olvasó az általa elveszített, megrongált dokumentumot az alábbi módokon
pótolhatja:
 a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével,
 a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével,
 a dokumentum másolási értékének megtérítésével,
 a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű)
dokumentum beszerzésével.
A könyvtári állomány feltárása:
Az iskolai könyvtár teljes állományáról az alábbi katalógusok készülnek:
 raktári katalógus,
 alapkatalógus: betűrendes leíró katalógus,
 csoportképzéses szakkatalógus.
Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat a 4. számú melléklet
tartalmazza.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
Az iskolai könyvtár szolgáltatásaival a könyvtár használóinak rendelkezésére áll.
A könyvtár használóinak köre:
 az iskola tanulói,
 az iskola nevelőtestülete és nem pedagógus dolgozói.
Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek, intézmények csak könyvtárközi
kölcsönzés útján vehetik igénybe az iskolai könyvtárat. A könyvtár biztosítja a
számítógépes informatikai szolgáltatásokat is a könyvtárt használók körében. Az iskolai
könyvtáron keresztül használatra megkapja a pedagógus a munkájához szükséges
tankönyveket, tanári segédkönyveket, audiovizuális dokumentumokat, valamint az
informatikai eszközöket igényük és a könyvtár lehetőségei szerint. Ezeket esetenként
előzetesen egyeztetik a könyvtárossal.
Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és
szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a
könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben
használatát, valamint a csak helyben használható dokumentumok kivételével a
kölcsönzését. Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és
dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli
adatszolgáltatást nyújt. Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez
szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.
Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra épülő
tanítási órák kialakításában, előkészítésében. A tanulói aktivitásra építve öntevékeny
könyvtári közösségeket szervez és működtet. Könyvtári kölcsönzés keretében a saját
gyűjteményben nem található dokumentumokat (a felmerülő költségek térítése esetén)
más könyvtáraktól átkéri, illetve a hozzá érkező hasonló kérdéseket kielégíti.
Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat.
Gondoskodik az állomány védelméről, szakmai rendjéről.
Az olvasó köteles betartani a könyvtár használatának szabályait. Köteles
rendezni tartozását az iskolával történő jogviszony megszűnése előtt. Az iskolai
könyvtár szolgáltatásait, azok igénybevételével összefüggő részletes szabályokat a 4.
számú melléklet, a könyvtáros tanár feladatait a 4. és az 5. számú melléklet tartalmazza.
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Záró rendelkezések:
A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési
szabályzata szerint kell eljárni. Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni és át
kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető
változások következnek be.
Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép
életbe.
13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13.1. A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások
Intézményünk NEDOHÁNYZÓ INTÉZMÉNY!
Az intézmény területén tilos a dohányzás. Az intézmény bejáratánál, folyosóin,
tantermeiben a tilalmat külön tábla is jelzi.
13.2. A hit- és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatos teendők
Beiratkozáskor feladatok:
 Írásban a szülőknek rendelkezésre kell bocsájtani az egyházi jogi személyek
adatait.
 A szülő nyilatkozik arról, hogy mit választ gyermekének (etikát, vagy hit-és
erkölcstant)
 Biztosítani kell az egyházak papír alapú dokumentumainak megismerési
lehetőségét, amennyiben személyesen nem jelennek meg.( ha küldenek ilyen
dokumentumokat)
 A beiratkozást követő 3 napon belül az intézményvezető az érintett egyházi
jogi személyeknek eljuttatja a hozzájuk jelentkezett tanulók adatait.
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14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14.1. Az SZMSZ hatálybalépése
A SZMSZ 2017. év szeptember hó 1. napján a nevelőtestület általi elfogadásával
lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2013. év szeptember 3. napján készített (előző) SZMSZ.
14.2. Az SZMSZ felülvizsgálata
A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a
diákönkormányzat, az intézményi tanács, ennek hiányában az iskolaszék, óvodaszék,
kollégiumi szék, ennek hiányában a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt
módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása
megegyezik megalkotásának szabályaival.
Kelt: Budapest, 2017. április 30.

.............................................
Elek Zsuzsanna
intézményvezető

P.H.
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15. NYILATKOZATOK
Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény alkalmazotti közössége a 2017. év május 8. napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt két
választott jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával tanúsítja.
Kelt: Budapest, 2017. május 8.
.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag
.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

A szülői szervezet képviseletében és annak felhatalmazása alapján aláírásommal
tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása során a
jogszabályban meghatározott ügyekben egyetértési jogunkat gyakoroltuk.
Kelt: Budapest, 2017. május 9.
.............................................
szülői szervezet képviselője
Az intézmény diákönkormányzatának képviseletében és felhatalmazása alapján
aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása során a
jogszabályban meghatározott ügyekben egyetértési jogunkat gyakoroltuk.
Kelt: Budapest, 2017. május 8.
.............................................
diákönkormányzat vezetője
Aláírásommal tanúsítom, hogy az Intézményi Tanács véleményezési jogát jelen
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban
meghatározott ügyekben gyakorolta.
Kelt: Budapest, 2017. május 8.
.............................................
az intézményi tanács képviselője
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Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény fenntartója és
működtetője az Észak-Budapesti Tankerületi Központ jóváhagyta.

Kelt: Budapest, 2017.
………………………………
Tamás Ilona
Tankerületi Igazgató
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MELLÉKLET
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Az általános és a polgárok személyes adataival kapcsolatos eljárások rendjére
vonatkozó adatvédelmi szabályzatot a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 41–44. §-a,
valamint 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései alapján az alábbiakat rendelem el:
I. Általános adatvédelmi szabályok
1. A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján meghatározza
intézményünk személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatait és eljárásrendjét.
2. A szabályzat személyi hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állókra.
3. A szabályzat tárgyi hatálya
Az intézmény által vezetett személyes adatokat tartalmazó, illetve a személyes
adatokat nem tartalmazó nyilvántartásokat, valamint az azokból történt adattovábbításokat, továbbá az intézmény által elérhető személyes adatokat tartalmazó, nem saját nyilvántartásokat jelen szabályzat tartalmazza. A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért az intézmény vezetője felelős.
Az intézményben nyilvántartott adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, illetve sérülés, törlés vagy megsemmisülés ellen. Iratot munkaköri feladat ellátásán kívül a munkahelyről kivinni, valamint a munkahelyen kívül feldolgozni, tárolni csak az intézményvezető engedélyével
lehet, azzal a feltétellel, hogy az irat tartalmát illetéktelen személy ne ismerje meg. Az
iratok kezelése, tárolása során ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy illetéktelen személy az iratok tartalmába betekintést nyerjen.
Az iratokat az intézményben zárható helyiségben, elkülönítetten kell tárolni. A
munkavégzés céljára szolgáló irodákat a közalkalmazott távozásakor kulcsra kell zárni.
Az irodahelyiségek nyitva tartása miatti iratokhoz történő illetéktelen hozzáférés esetén
az érintett fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik.
II. A személyes adatok védelme
Az intézményvezető a személyes adatkezelést végző személy munkaköri leírásában határozza meg az általa kezelhető és elérhető személyes nyilvántartások körét. A
személyes adatkezelést végző személy felelősséggel tartozik azért, hogy tevékenységét
az adatkezelést elrendelő jogszabály, annak hiányában pedig az érintett hozzájárulásának megfelelően végezze.
A személyes adatkezelést végző személy a nyilvánvalóan jogsértő adatkezelési
utasítást köteles megtagadni és erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Az adatkezelési
34

tevékenységet végző személyek kötelesek az adatvédelmi és az adatbiztonsági szabályokat betartani. Az adatkezelő azokat a személyes adatokat veheti fel, illetve veheti át
harmadik személytől, amelyek kezelésére a törvény vagy az érintett felhatalmazza.
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél az adat felvételekor az érintettet előzetesen tájékoztatni kell az adatszolgáltatás önkéntességéről és kérésre a hozzájárulás megadásának vagy megtagadásának az adatkezelő tevékenységi körébe eső következményéről.
Az adatok tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy törlésük az adattörlési
határidő lejártakor, illetve ha az más okból szükséges, elvégezhető legyen.
Az adatok a jogszabályban meghatározott célra használhatók fel.
Az intézményben számítógépen lévő nyilvántartásokba történő belépés csak az
intézményvezető engedélyével lehetséges. Belépés csak a legszükségesebb esetben, a
munkaköri feladatok ellátása céljából engedélyezhető.
Megnevezés

Hozzáférési jogosultság
(az intézményvezetőn kívül)
Közalkalmazotti alapnyilvántartás intézményvezető helyettesek
(bér- és adatprogram)
iskolatitkár
Tanulói nyilvántartás
intézményvezető helyettesek
iskolatitkár
Hatósági statisztika
intézményvezető helyettesek
iskolatitkár
Vagyonnyilvántartás (leltár)
intézményvezető helyettesek
intézményi koordinátor
III. Adatszolgáltatás
Az intézményben meg kell valósítani a célhoz kötött adatkezelést.
Személyes adatokat joggyakorlás, kötelezettségteljesítés érdekében lehet kezelni. Megkeresésre akkor lehet adatot szolgáltatni, ha a megkeresést küldő szerv megindokolta, jogszabályi hivatkozással alátámasztotta az adat kezelésére való jogosultságot. Amennyiben az ügyfél érdeke kívánja az adatszolgáltatás teljesítését, és az érintett
írásbeli nyilatkozattal hozzájárul, akkor az iskola a kért és rendelkezésre álló adatokat a
megkeresést küldő szerv részére átadja.
Az érintettnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről másolat készítését oly mértékben kell biztosítani, amennyiben ez mások
személyiségi jogainak sérelme nélkül lehetséges. Az iratról való másolat készítésének
költségeit az ügyfélnek kell megtérítenie.
Az intézmény által kezelt saját személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásból
történő adatszolgáltatás engedélyezése során az alábbiak szerint kell eljárni, tekintet
nélkül arra, hogy a nyilvántartás számítógépes vagy manuális (esetleg mindkettő):
 az adatszolgáltatás iránti kérelem elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik;
 az adatszolgáltatás engedélyezéséről az adatkezelő adatszolgáltatási nyilvántartást köteles vezetni.
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IV. Ellenőrzés
Az intézmény vezetője rendszeresen köteles ellenőrizni a személyes adatok védelmének érvényesülését, így különösen:
 az intézmény adatvédelmi szabályainak aktualitását, rendelkezései törvényességét;
 az adatszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását;
 az adatvédelmi nyilvántartás vezetését;
 a nyilvántartás adatállománya megóvására tett technikai intézkedések
megfelelőségét.
V. Közérdekű adatok nyilvánossága
Az intézményt érintő közérdekű adatok különösen:
 az intézmény felépítése,
 az intézmény feladat- és hatásköre,
 az intézmény közalkalmazottainak neve, beosztása,
 az intézmény működésére vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási adatok,
 az intézmény hatáskörébe tartozó egyéb államigazgatási, önkormányzati
feladatok végzése kapcsán keletkezett adatok.
Az intézmény egészét érintő önálló közérdekű adatok kiadására irányuló kérelmet az intézményvezető bírálja el. A közérdekű adat közléséért, valamint az ügyfél által
kért iratmásolatokért megállapítható költségtérítésről – a konkrét kérelem figyelembevételével – az intézményvezető dönt.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez
írásban lehet előterjeszteni.
Az intézményvezető az érintett ügyintéző beavatásával gondoskodik arról, hogy
a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem teljesítése megtörténjen, illetve hogy
a kérelem megtagadásáról a kérelmező 8 napon belül a megtagadás indokainak közlésével értesítést kapjon.
VI. Értelmező rendelkezések
A polgár természetes személyazonosító adatai:
 családi és utónév (nevei)
 nők esetében leánykori családi és utónév (nevei)
 nem
 születési hely és idő
 anyja leánykori családi és utóneve (nevei)
A polgár lakcímadata:
 bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási
továbbiakban együtt: lakcím)

helyének

címe (a

Adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő polgárok adatainak a törvényben
meghatározott tartalmú és terjedelmű közlése.
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Ezen belül:
 egyedi adatszolgáltatás: egy polgár adatainak közlése;
 csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által vagy jogszabályban
meghatározott szempontok szerint képzett csoportba sorolt polgárok
adatainak rendszeres és eseti közlése.
VII. Záradék
Jelen szabályzat 2017. év szeptember hónap 1. napjától hatályos.
Módosítása a jogszabályi változás esetén történik.
A módosítás átvezetése az intézményvezető feladata.
Kelt: Budapest, 2017. év április 30.

.............................................
Elek Zsuzsanna
intézményvezető

P. H.
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BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT
Érvényes: 2018.01.01-től.
I. Az intézmény bélyegzői
a) körbélyegző

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése.
A hitelesítés az igazgató vagy a helyettesítésével megbízott igazgatóhelyettes
aláírásával érvényes.
Használatára jogosultak:
 az intézményvezető
 intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén
Őrzési hely: az intézmény titkársága.
b) érkeztető bélyegző

Használata: az intézménybe érkező hivatalos leveleken.
Használatára jogosultak:
 iskolatitkár
 az intézményvezető
 intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén
Őrzési hely: az intézmény titkársága.
c) teljesítést igazoló bélyegző

Használata: teljesítés igazolásokon
Használatára jogosultak:
 az intézményvezető
 intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén
Őrzési hely: az intézmény titkársága.
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d) fejbélyegző

Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési
szabályzat szerint.
Használatára jogosultak:
 az intézményvezető
 intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén
 osztályfőnökök
 az iskolatitkár
Őrzési hely: az intézmény titkársága.
II. A bélyegzők kezelésének szabályai
A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola igazgatója dönt.
A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben
elzárva kell tartani. Felelős az iskolatitkár.
Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell:
1.
A bélyegző lenyomatát.
2.
A bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását.
3.
A bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját.
Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők
használhatók.
A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás,
adatváltozás vagy egyéb ok miatt tovább nem használható.
A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett vagy
eltulajdonították. Amennyiben a pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt
selejtezni kell.
A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a
bélyegzőt fizikailag használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet az iskolatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A
jegyzőkönyvet csatolni kell a nyilvántartó laphoz.
Dátum:
…………………………….
intézményvezető
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK
MUNKAKÖRI LEÍRÁS INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES 1.
Munkavállaló:
fénykép

Munkakör:

gyógypedagógus

Feladatkör:

igazgató helyettes
40 óra
ebből neveléssel-oktatással lekötött munkaidő:
4 óra

Heti
munkaideje:

Az intézményvezető általános helyettese
Az intézményvezető közvetlen munkatársa. Az intézményvezetőt távollétében – annak
megbízása szerint - felelősséggel és teljes jogkörrel helyettesíti.
Felel:





Óvoda
Általános iskola
Tanügyigazgatási nyilvántartás
Munkaügyi nyilvántartások

Feladata:
 A rábízott területek szakmai irányítása és ellenőrzése.
 Munkájukat szervezi, irányítja, ellenőrzi.
 Ellenőrzi és irányítja a rábízott terület felzárkóztató, fejlesztő tevékenységét.
 Szakmai továbbképzéseken részt vesz, saját továbbképzésének tervezésében figyelembe veszi iskolai feladatát.
 Figyelemmel kíséri a gyógypedagógia szakma, módszertani, szervezeti eseményeit, változásokat.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek számára hasznos új módszerek és eljárások
intézményi alkalmazására törekszik.
 Reális látogatási és ellenőrzési tervet készít.
 Feladata az iskola tanügyigazgatási nyilvántartása, szervezi az osztályozó vizsgákat, tanügyigazgatási statisztikák készítése, továbbítása. Áthelyezési ügyek,
kontrollvizsgálatok szervezése, pedagógusigazolványok érvényesítése, kiadása.
Tanulókkal kapcsolatos nyomtatványok kezelése, ellenőrzése (bizonyítványok,
másodlatok), tanulók távozásával, felvételével kapcsolatos feladatok intézése. A
tanulók utazási hozzájárulását intézi.
 Együttműködik a gazdasági koordinátorral a szükséges nyomtatványok megrendelésénél, túlórák értelmezésénél.
 Gondozza, leltározza az elektromos készülékek iskolai készletét, szerszámokat,
barkácsgépeket.
 Folyamatosan segíti az intézményvezető munkáját a nagyobb értékű beszerzések
tervezésében, lebonyolításában.
 Az Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány alelnöke, intézi az alapítvány
gazdálkodását, leltárát, ügyvitelét, statisztikáját.
 Az iskolai számítógépekkel kapcsolatos minden szakmai kérdésben segítséget
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nyújt, tanácsot ad.
 Elkészíti az Általános Iskola órarendjét, helyettesítési beosztását, nyilvántartja a
hiányzó pedagógusokat és gyermekfelügyelőket.
 Felügyeli, irányítja a gyermekvédelmi felelősök munkáját, különös tekintettel a
segélyezés, családlátogatás és az utógondozás tekintetében.
 Szervezi az iskola működésével kapcsolatos ügyeletet.
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok:
 Javaslatot tesz jutalmazásra, a kiemelt munkavégzésért járó kereset
kiegészítés elosztására.
 A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető
eszközök rendelésére.
 Ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz ellátást.
 Az iskolatitkárral közösen gondoskodik a szükséges nyomtatványok
beszerzéséről tárolásáról.
Szervezeti kapcsolatok:
 Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett
munkáról és a feladatokról.
 Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.
 A szülőkkel való kapcsolatában: látogatja a szülői értekezleteket, egyéni
fogadóórát tart.
 Jelen van az ÁNTSZ; a Tűzoltóság, munka és balesetvédelem ellenőrzésein, az
ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. Az
intézményvezető felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai,
társadalmi és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein.
Hatáskörök:
 Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre:
 tanulói jogviszony igazolása,
 másolatok kiállítása, hitelesítése,
 az iskola címére érkező küldemények átvétele; a nem névre szólók felbontása,
 joga a tanügyi dokumentumok és az értékek őrzésére szolgáló
lemezszekrény kezelése,
 a tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen
a munkája során tudomására jutott adatokat, a vonatkozó törvényi
előírásoknak megfelelően megőrzi,
 megbízás alapján a szakmai teljesítés igazolása.
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Kiegészítő információk:
Az intézményben való tartózkodás csak a tanítási órák, iskolai értekezletek,
rendezvények idején, illetve a munkabeosztása szerinti ügyeleti időben kötelező.

Budapest
20…………

…………………………………….
intézményvezető

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.
Budapest
20…………

…………………………………….
munkavállaló

A munkaköri leírás megtalálható:

a dolgozónál

a dolgozó személyi anyagában
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES 2.
Munkavállaló:
fénykép

Munkakör:

pedagógus

Feladatkör:

intézményvezető helyettes

Heti
munkaideje:

40 óra
ebből neveléssel-oktatással lekötött munkaidő:
4 óra

Az intézményvezető helyettese
Az intézményvezető közvetlen munkatársa. Az intézményvezetőt távollétében – annak
megbízása szerint - felelősséggel és teljes jogkörrel helyettesíti.
Felel:
 Egyéb foglalkozások (Knt. 4. § E törvény alkalmazásában - 5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú
foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja)
 Pályázatok
 Szabadidő-szervező
 Továbbtanulás
(4. § E törvény alkalmazásában - 5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy
csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja)
Feladata:
 A rábízott területek szakmai irányítása és ellenőrzése.
 A fenti területen dolgozó kollegák munkáját – látogatási terv alapján – ellenőrzi,
értékeli, továbbképzésüket ösztönzi.
 Szervezi, ellenőrzi, gondozza az iskola pályázati tevékenységét, erre koncepciót
dolgoz ki, különös tekintettel az EU pályázatokra.
 Az iskolán kívüli szabadidős programok, versenyek szervezése.
 Az iskolán belül a tanórán kívüli hagyományos programok szervezése. ill. felügyelete.
 Segíti az iskolai ünnepélyek szervezését.
 Felügyeli a testnevelőt, irányítja az iskola sportéletét, részvételünket az iskolán
kívüli sporteseményeken.
 Segíti a diákönkormányzat munkáját.
 Támogatja a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését, szakmai továbbképzését.
 Nyilvántartja, gondozza az intézmény éves és középtávú továbbképzési tervét,
az intézményvezetővel egyeztetve.
 Reális látogatási és ellenőrzési tervet készít.
 Munkaterületén ellenőrzi és irányítja a pedagógusok tartalmi és adminisztrációs
munkáját.
 Szervezi a nyári táborokkal kapcsolatos teendőket.
 Feladata az Iskolai Sportkörrel kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatok
ellátása, a testnevelést tanító kollegákkal egyetemben.
 Felügyeli a következő területek beszerzéseit: eszközkölcsönző eszközei, szakkönyvtár anyaga, a délutáni foglalkozások és a szakkörök szakmai beszerzései.
43

 Kapcsolatot tart a „Gyermekmenza” képviselőivel (kirándulások esetén intézi az
ebéd lemondását, hideg élelem kéréseit).
 Figyelemmel kíséri a szakmapolitikai eseményeket, pedagógiai módszertani
kultúráját folyamatosan fejleszti.
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok:
 Javaslatot tesz jutalmazásra, a kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés elosztására.
 A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető
eszközök rendelésére.
 Ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz ellátást.
 Az iskolatitkárral közösen gondoskodik a szükséges nyomtatványok
beszerzéséről tárolásáról.
Szervezeti kapcsolatok:
 Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett
munkáról és a feladatokról.
 Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.
 A szülőkkel való kapcsolatában: látogatja a szülői értekezleteket, egyéni
fogadóórát tart.
 Jelen van az ÁNTSZ; a Tűzoltóság ellenőrzésein, az ellenőrzési jegyzőkönyvek
alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. Az intézményvezető felkérésére
képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és érdekvédelmi
szervezetek rendezvényein.
Hatáskörök:
Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre:
 tanulói jogviszony igazolása,
 másolatok kiállítása, hitelesítése,
 az iskola címére érkező küldemények átvétele; a nem névre szólók felbontása,
 joga a tanügyi dokumentumok és az értékek őrzésére szolgáló
lemezszekrény kezelése,
 a tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen
a munkája során tudomására jutott adatokat, a vonatkozó törvényi
előírásoknak megfelelően megőrzi,
 megbízás alapján a szakmai teljesítés igazolása.
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Kiegészítő információk:
Az intézményben való tartózkodás csak a tanítási órák, iskolai értekezletek,
rendezvények idején, illetve a munkabeosztása szerinti ügyeleti időben kötelező.

Budapest
20……….

…………………………………….
intézményvezető

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.

Budapest
20……….

…………………………………….
munkavállaló

A munkaköri leírás megtalálható:
 a dolgozónál
 a dolgozó személyi anyagában
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MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐI MUNKAKÖRI LEÍRÁS
A szakmai munkaközösség működésének céljai:
 a szakmaiság és a nevelés javítása, fejlesztése;
 az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés);
 a képzési eredményességért továbbképzések szervezése.
Megbízás célja
 Irányítja,
koordinálja
a
szakmai
munkaközösség
pedagógusainak
munkavégzését, teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösség pedagógusait.
 Középvezetőként képviseli munkaközössége szakmai érdekeit, kollégáival
jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért.
 Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési
tevékenységéért, valamint a munkafegyelemért.
 Munkájáról félévenként írásban beszámol az intézményvezető szempontjai
alapján.
Részletes feladatkör
 Felelősen irányítja az alsó tagozat oktató és nevelő munkáját, kiemelve a
pedagógusok módszereit, a gyerekekhez való viszonyát.
 Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepcióit, célirányosan vezeti pedagógiai
program módosítását (az oktatás tantervi fejlesztését, a módszertani eljárások
korszerűsítését).
 Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény
munkatervébe. Pedagógiai kísérleteket végezhetnek, részt vesznek a szakmai
pályázatokon. Ellenőrzi a határidők betartását.
 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.
 Módszertani megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, kijelölt
mentorral segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját.
 Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres
óralátogatások során (félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók
elméleti, gyakorlati tudásáról, képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról.
 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók házi füzeteit, a dolgozatokat, a témazáró
feladatlapokat, azok javítását, értékelését, a tantárgyi osztályzatokat.
 Vezeti az alsó tagozat módszertani fejlesztését, javaslatokat gyűjt a speciális
irányok megválasztására, a használandó tankönyvekre, taneszközökre
(tantárgyak, évfolyamok szerint), a szakmai előirányzatokhoz elkészítteti a
taneszközök rendelési listáját.
 Elbírálja, és az igazgatónak javasolja (nem javasolja) a munkaközösségi tagok
tantervhez igazodó tanmeneteit, a pedagógusok továbbképzését.
 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.
 Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a
tanulók felkészítését.
 Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó és habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások színvonalas megtartásáról.
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 Ellenőrzi a szakmai felszerelések, a szertárak, berendezéseinek szabályszerű
használatát, meggyőződik a tanulók egészség. és balesetvédelmi, tűzrendészeti
oktatásáról.
 Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a
munkaközösségi tagok jutalmazására, a szertár felelős kezelésére, fejlesztésére,
hiányosságnál intézkedik, vagy vezetői felelősségre vonást kezdeményez.
 Tájékoztatja az igazgatót a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a
tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről.
Feladatköri kapcsolatok
 Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek,
és hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése
szükséges feladatainak ellátásához.
Jogkör, hatáskör
 Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói
utasításokat, - gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat.
 Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi körére. Köteles az igazgató (helyettes)
figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és
állapotokra.
Felelősségi kör
 Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk
szakmai értékelése alapozza meg felelős döntéseit, az igazgatónak tett
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:
 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 rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 a nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért,
 a dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI FELADATKÖR LEÍRÁSA
Az azonos évfolyamra járó, többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok
egy osztályközösséget alkotnak, melynek élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök
áll. Az osztályfőnököt az igazgató 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.
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 osztályban folyó pedagógiai
tevékenységet.
Részletes feladatkör
 Nevelés, egyéni személyiségfejlesztés:
 Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyek,
családi-szociális körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi
az osztályközösség szociometriai jellemzőit; az osztályon belüli értékrendet.
 Nevelő munkáját, a tanulók egyéni differenciált személyiségfejlesztését a
pedagógiai program alapján, nevelési tervben és az osztályfőnöki tanmenetben
tervezi.
 Az osztályfőnöki órákra alaposan felkészül, a tanulók érdeklődését, aktivitását
figyelembe véve rugalmasan kezeli azokat.
 Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés
gyakorlására, törekszik a munkamegosztásra. Segíti a diák önkormányzati
törekvéseket, képviseletet.
 Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal
önállóságra és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek)
megbízásával és számonkérésével biztosítja az osztályterem a berendezési
tárgyak megőrzését, a rendet, tisztaságot,
 Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról, együttműködik a gyermekvédelmi
felelőssel. Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást.
 Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra, segíti
tanítványai
pályaválasztását,
részletes
tájékoztatást
ad a
térség
gazdaságpolitikájáról, az elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségekről.
 Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire; ünnepségeire;
segíti a különféle szabadidő programok, kirándulások, klubfoglalkozások
szervezését (kulturált szórakozás, művelődés, táborozás, stb.) és megvalósítását.
 Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést; fegyelmezett
munkát, a rend és tisztaság fenntartását; a környezet védelmét, harmonikus
társas kapcsolatokat.
Tanulmányi munka segítése:
 Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek, és a helyes
időbeosztás (szellemi és fizikai tevékenység egyensúlya) elsajátításához.
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 Szervezi, és havonta értékeli az osztályban a tanulmányi versenyt; havonta a
diákokkal együtt értékeli a tanulmányi előmenetelt, a magatartást és szorgalmat.
 Segíti a folyamatos felzárkóztatást, decemberben és májusban intenzív fejlesztő
– felkészítő foglalkozást szervez a nehezen haladók számára,
 Támogatja a kiugró tehetségek szakköri, önképzőköri képzését az igényelt
területen, biztosítja bemutatkozási lehetőségeiket.
 Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, látogatja osztálya tanítási
óráit, foglalkozásait; az észrevételeket megbeszéli az érintett nevelőkkel.
Kapcsolattartás szülőkkel:
 Összehangolja a család és az iskola nevelését, a szülőkkel együttműködve
megbízatása első évében a tanulókat otthonukban meglátogatja, majd szükség
szerint végez családlátogatásokat.
 A munkaterv szerint szülői értekezletet; fogadóórát, hetente egyéni fogadóórát
tart. Megismerteti a pedagógiai programot, a házirendet; nevelési elképzeléseit,
gondoskodik a szülői munkaközösség aktivitásáról.
 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről, az egyéni fejlesztéséről, a dicséretéről és elmarasztalásáról.
Tanügyi feladatok:
 Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt, minősíti tanítványai
magatartását és szorgalmát, javaslatot tesz az osztálykonferenciának.
 Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben, bemutató órát tart,
felméréseket és elemzést végez.
 Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben,
regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait; figyelemmel kíséri az
igazolásokat, a mulasztások valós okait.
 Vezeti az osztálynapló haladási részét, elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs
teendőket, felel az osztálynapló és törzslapok, más nyilvántartások szabályszerű
és naprakész vezetéséért, statisztikai adatokat szolgáltat.
Feladatköri kapcsolatok
 Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek,
és hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése
szükséges feladatainak ellátásához.
Jogkör, hatáskör
 Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói
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 igazgató (helyettes)
figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és
állapotokra.
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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 megbízással járó feladatok 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 rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 a nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért,
 a dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.
MUNKAKÖRI LEÍRÁS ÓVODA
Munkavállaló:
fénykép

Munkakör:

gyógypedagógus

Feladatkör:

gyógypedagógus a gyógypedagógiai óvodában

Heti
munkaideje:

40 óra
ebből neveléssel-oktatással lekötött munkaidő:
20 óra

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról - 12. § Az óvodai nevelés a gyermek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében
folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden
csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként
összesen napi két óra átfedési idővel.
Szükséges képességek:
 Változatos gyógypedagógiai módszerek alkalmazása
 Gyógypedagógiai diagnosztikai ismeretek
 Gyógypedagógiai terápiák ismerete
Személyi tulajdonságok:
 Pedagógiai elhivatottság
 Team-munka, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség
 Empátia, bizalomgerjesztő egyéni karakter, humorérzék, ötletesség, fantázia
gazdagság
 Kitartás, türelem, pontosság, precizitás
Feladatkör részletesen:
 Az iskola pedagógusa munkáját köznevelési törvény, és a közalkalmazottakra
vonatkozó jogszabályok alapján végzi.
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 Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján (élve a pedagógusi szabadság
lehetőségeivel, de ezt alárendelve a tanulók érdekeinek és a kollektív
munkaközösségi, vagy nevelőtestületi döntéseknek) végzi.
 Nevelő-oktató munkáját a tanév elején megtervezett írásos terv alapján végzi.
 Törekszik a differenciált foglalkoztatás és az egyéni haladási ütem tervezésére.
 Habilitációs – rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti a sérült képességeket,
fejletlen funkciókat.
 Alapos egyéni felkészülés alapján tartja a foglalkozásokat.
 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és
minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint méréseket végez,
azokban részt vesz.
 Közreműködik a csoport kialakításában, oldott humánus légkört alakít ki ott,
ahol az emberi kapcsolatok kiteljesednek.
 Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület pedagógiai és az ezzel összefüggő
feladataiban.
Folyamatosan
végzi
a
gyermekek
sokoldalú
személyiségfejlesztését.
 A gyermekekről szakszerű pedagógiai véleményt készít.
 A gyermekek magatartásáról, fejlődéséről szóban és írásban tájékoztatja a
szülőket. Ellenőrzi az információk tudomásul vételét.
 A csoport részére iskolán kívüli és belüli szabadidős programokat szervez.
 A tagozaton kialakult hagyományokat ápolja.
 Széleskörű kapcsolattartásra törekszik a nevelőtestület tagjaival nevelési és
szakmai kérdésekben.
 Bemutató foglalkozásokat tart a tagozati kollégák részére.
 Rendszeresen fejleszti szakmai, gyógypedagógiai és társadalmi felkészültségét.
Ennek érdekében felhasználja az önképzés és szervezett továbbképzés alkalmait.
 Ellátja a helyettesítéseket az iskolavezetés útmutatásai szerint, törekszik a
szakszerű helyettesítési munka végzésére.
 Ellátja az iskolavezetés által kért naplók, törzslapok, értékelések adminisztrációs
teendőit.
 Részt vesz az iskolai értekezleteken és ünnepélyeken, az egyéb iskolai
rendezvényeket látogatja.
 Köteles a munkakezdés előtt olyan időpontban megjelenni az iskolában, hogy
munkáját a foglalkozás kezdetekor pontosan megkezdhesse. Esetleges
akadályoztatása esetén a legrövidebb időn belül köteles az iskolavezetést
értesíteni, a tanmeneteket a helyettesítők részére átadni.
 Partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel: részt vesz a szülői értekezleteken.
Szükség esetén egyéni megbeszélésre behívja a szülőt.
Etikai követelmények betartása:
 Az általános erkölcs normái szerint, példamutatóan kell élnie. Viselkedésével,
magatartásával, megjelenésével pozitív modellszerepet töltsön be.
 A gyermekektől és azok hozzátartozóitól a mindennapi figyelmességen túlmenő
ajándékot, kölcsönt vagy jogtalan előnyt nem fogadhat el.
 Az általa tanított gyermeket magántanítványként, díjazás ellenében nem
taníthatja.
 A gyermekek és szülők között pénzgyűjtés csak az iskolai munkával közvetlenül
kapcsolatos feladatokra lehetséges (belépőjegyek, tanulmányi kirándulások,
balesetbiztosítás stb.).
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 Az intézmény dolgozóira a szolgálati titoktartás kötelező.
 A fenti feladatokon kívül az intézmény vezetés ill. a nevelőtestület más
feladatokkal is megbízhatja a pedagógust, a munka feltételeinek előzetes
megbeszélése alapján, a törvényben előírtak szerint.
Különleges felelősségek és tevékenységek:
 Személyekért vállalt felelősség.
 Részt vesz a szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában.
 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton.
 Részt vesz az intézmény munkatervének elkészítésében.
 Pályázatok írását aktívan segíti, vagy önállóan végzi.
 Felelősségre vonható munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért
vagy hiányos elvégzéséért.
Információkezelés:
 A gyermekek és családok adatait a személyiségi jogok védelmének figyelembe
vételével kezeli.
 Az intézmény(ek)ről szerzett információit hivatali titokként kezeli.
 Rendszeresen olvassa az intézmény által kiadott körözvényeket, tájékoztatókat.
 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ, nem megfelelő
internet oldalakat nem látogat.
Vagyoni felelősség:
 Óvja az intézmény értékeit, felelős a munkaeszközök, a berendezési tárgyak
használatáért, elrontásáért.
 Jelzi a meghibásodásokat a vezetésnek vagy a karbantartásért felelősnek.
 Felelősségre vonható a higiéniai kötelezettségek veszélyeztetéséért.
Munkakörülmények:
 Az intézmény tanári szobájában dolgozhat, ott az iskola infrastruktúráját
használhatja (telefon, fax, számítógép, intranet hálózat, fénymásoló).
 Munkája során az intézmény eszköz- és játéktárát használhatja.

Budapest
20…........

…………………………………….
intézményvezető

…………………………………….
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Munkavállaló:
fénykép

Munkakör:

gyógypedagógus

Feladatkör:

gyógypedagógus

Heti
munkaideje:

40 óra
ebből neveléssel-oktatással lekötött munkaidő:
20 óra

Szükséges képességek:
 Változatos pedagógiai módszerek alkalmazása
 Gyógypedagógiai/pedagógiai diagnosztikai ismeretek
 Gyógypedagógiai terápiák ismerete
Személyi tulajdonságok:










Pedagógiai elhivatottság
Team-munka
Kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség
Empátia, bizalomgerjesztő egyéni karakter
Humorérzék
Ötletesség
Fantázia gazdagság
Kitartás, türelem
Pontosság, precizitás

Feladatkör részletesen:
 Az iskola pedagógusa munkáját az oktatási törvény és a közalkalmazottakra
vonatkozó jogszabályok alapján végzi.
 Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján (élve a pedagógusi
szabadság lehetőségeivel, de ezt alárendelve a tanulók érdekeinek és a
kollektív munkaközösségi, vagy nevelőtestületi döntéseknek) végzi.
 Nevelő-oktató munkáját a tanév elején megtervezett írásos terv alapján
végzi.
 Törekszik a differenciált foglalkoztatás és az egyéni haladási ütem
tervezésére.
 Habilitációs – rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti a sérült képességeket,
funkciókat.
 Alapos egyéni felkészülés alapján tartja a tanítási órákat és foglalkozásokat.
 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és
minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint méréseket
végez, azokban részt vesz.
 Alkotó módon részt vállal a tanulók folyamatos felzárkóztatásában, a
pályaválasztási feladatokban, a gyermekvédelmi tevékenységben és az
iskolai élet demokratizmusának fejlesztésében.
53

 Közreműködik az osztályközösség kialakításában, oldott humánus légkört
alakít ki csoportjában, ahol az emberi kapcsolatok kiteljesednek.
 Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület pedagógiai és az ezzel összefüggő
feladataiban.
Folyamatosan
végzi
a
tanulók
sokoldalú
személyiségfejlesztését.
 Tanítványairól szakszerű pedagógiai véleményt készít.
 A tanuló magatartásáról, tanulmányi munkájáról szóban és írásban
tájékoztatja a szülőket. Ellenőrzi az információk tudomásul vételét.
 Tanítványai részére iskolán kívüli és belüli szabadidős programokat szervez.
A diákokat sportprogramokra kíséri.
 A tagozaton kialakult hagyományokat ápolja.
 Széleskörű kapcsolattartásra törekszik a nevelőtestület tagjaival nevelési és
szaktárgyi kérdésekben. Bemutató foglalkozásokat tart a tagozaton tanítók
részére
 Rendszeresen fejleszti szakmai és társadalmi felkészültségét. Ennek
érdekében felhasználja az önképzés és szervezett továbbképzés alkalmait.
 Ellátja a helyettesítéseket az iskolavezetés útmutatásai szerint, törekszik a
szakszerű helyettesítési munka végzésére.
 Ellátja az iskolavezetés által kért naplók, törzslapok, bizonyítványok,
szaktárgyi adminisztrációs teendőket.
 Részt vesz az iskolai értekezleteken és ünnepélyeken, az egyéb iskolai
rendezvényeket látogatja.
 A tanév elejei beosztás alapján ellátja a folyosó ügyeletet. Ez idő alatt
biztosítja a tanulók foglalkoztatását, felügyeletét.
 Köteles a munkakezdés előtt olyan időpontban megjelenni az iskolában,
hogy munkáját a foglalkozás kezdetekor pontosan megkezdhesse. Esetleges
akadályoztatása esetén a legrövidebb időn belül köteles az iskolavezetést
értesíteni, a tanmeneteket a helyettesítők részére átadni.
 Partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel: részt vesz a szülői értekezleteken.
Szükség esetén egyéni megbeszélésre behívja a szülőt.
Etikai követelmények betartása:
 Az általános erkölcs normái szerint, példamutatóan kell élnie.
Viselkedésével, magatartásával, megjelenésével pozitív modellszerepet
töltsön be.
 A tanulóktól és azok hozzátartozóitól a mindennapi figyelmességen túlmenő
ajándékot, kölcsönt vagy jogtalan előnyt nem fogadhat el.
 A tanulók munkáját magáncélra igénybe venni nem szabad.
 Az általa tanított tanulót magántanítványként, díjazás ellenében nem
taníthatja.
 A tanulók és szülők között pénzgyűjtés csak az iskolai munkával közvetlenül
kapcsolatos feladatokra lehetséges (belépőjegyek, tanulmányi kirándulások,
balesetbiztosítás stb.).
 Az iskola dolgozóira a szolgálati titoktartás kötelező.
 A fenti feladatokon kívül az iskolavezetés ill. a tantestület más feladatokkal
is megbízhatja a pedagógust, a munka feltételeinek előzetes megbeszélése
alapján, a törvényben előírtak szerint.
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Különleges felelősségek és tevékenységek:
 Személyekért vállalt felelősség
 Részt vesz a szabadidős iskolai programok szervezésében és
lebonyolításában.
 Részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton.
 Tervezés, döntés, egyéb tevékenységek
 Részt vesz az intézmény munkatervének elkészítésében.
 Pályázatok írását aktívan segíti, vagy önállóan végzi.
 Felelősségre vonható munkaköri feladatainak határidőre történő
elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért.
Információkezelés:
 A gyermekek és családok adatait a személyiségi jogok védelmének
figyelembe vételével kezeli.
 Az intézmény(ek)ről szerzett információit hivatali titokként kezeli.
 Rendszeresen olvassa az intézmény által kiadott e-maileket, tájékoztatókat.
 Az intézmény számítógépein illegális szoftvert nem használ, nem megfelelő
internet oldalakat nem látogat.
Vagyoni felelősség:
 Óvja az intézmény értékeit, felelős a munkaeszközök, a berendezési tárgyak
használatáért, elrontásáért
 Jelzi a meghibásodásokat a vezetésnek vagy a karbantartásért felelősnek.
 Felelősségre vonható a higiéniai kötelezettségek veszélyeztetéséért.
Kapcsolatok külső partnerekkel:
 Külső kapcsolataiban méltó módon képviseli az intézményt.
Munkakörülmények:
 Az intézmény tanári szobájában dolgozhat, ott az iskola infrastruktúráját
használhatja (telefon, fax, számítógép, internet hálózat, fénymásoló).
 Munkája során az intézmény eszköz- és játéktárát használhatja.
Budapest
20……….

…………………………………….
intézményvezető
…………………………………….
munkavállaló

A munkaköri leírás megtalálható:
 a dolgozónál
 a dolgozó személyi anyagában
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS
Munkavállaló:
fénykép

Munkakör:

gyógypedagógus

Feladatkör:

utazó gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára

Heti
munkaideje:

40 óra
ebből neveléssel-oktatással lekötött munkaidő:
20 óra

Szükséges képességek:
 Olyan pedagógiai képesség, amely során a szakemberek elméleti,
módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek a
különleges gondozásra jogosult gyermekek, tanulók befogadó
nevelésére, differenciált csoportos foglalkoztatására többségi keretek
között, együttműködésre a segítő szakmák képviselőivel és a szülőkkel.
 Változatos gyógypedagógiai módszerek alkalmazása.
 Gyógypedagógiai diagnosztikai ismeretek.
 Gyógypedagógiai terápiák ismerete.
Személyi tulajdonságok:
 Pedagógiai elhivatottság
 Kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség
 Empátia
 Humorérzék
 Ötletesség
 Fantázia gazdagság
Feladatkör részletesen:
1.
Az EGYMI-vel Együttműködési megállapodást kötött, inkluzív
intézményekben sajátos nevelési igényű gyermekeket lát el.
2.
A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók fejlesztését végzi a fent
említett intézményekben
3.
A többségi pedagógusok felkészítését segíti elő a befogadó környezet,
befogadó közösség kialakításában
4.
Közreműködése kiterjed a gyermek/tanulóval foglalkozó többségi
pedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda, általános iskola,
középiskola sajátos teendői ellátásának tervezésére és folyamatos
tanácsadásra, mely a nevelő/oktató munkán túl a szülők és az intézmény
együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez
5.
Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését.
6.
Javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez
szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az
osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást
segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.).
7.
Segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális
segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről.
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

Javaslatot
tesz
gyógypedagógiai
specifikus
módszerek,
módszerkombinációk alkalmazására.
Figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények
értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó
módszerváltásokra.
Terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen
foglalkozásokon – az általa készített egyéni fejlesztési terv alapján a
rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik
a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra.
A fejlesztésről és az eredményekről tájékoztatja az integrált tanuló
pedagógusait, a szülőket (tanácsot ad az iskolai és az otthoni neveléshez,
fejlesztéshez).
Részt vesz a tanulót érintő megbeszéléseken, vizsgákon, értekezleteken.
Felkészül az együttnevelést segítő módszerek szakszerű átadására,
bemutatására a többségi iskolák pedagógusai számára.
Az utazó gyógypedagógus megismerkedik a befogadó iskola szakmai és
szabályozó dokumentumainak munkájára hatást gyakorló részeivel, így
különösen Pedagógiai Programjával, Házirendjével.
A szakértői bizottság javaslatának figyelembevételével, a tanulók
megfigyelése után a befogadó osztályokban tanító pedagógusokkal
együttműködve alakítja ki munkarendjét.
Jó emberi és szakmai kapcsolatot alakít ki az integrált tanulók
csoportjaival, osztályaival, óvodapedagógusaival, osztályfőnökeivel,
napközis nevelőivel.
Részt vesz az integrációs munkaközösség munkájában.
Aktívan részt vesz az óvoda Nevelési Programjának, illetve az iskola
Pedagógiai Programjának átdolgozásában.
Szakmai ismereteit, tudását továbbképzéseken gyarapítja, bemutató
foglalkozásokat tart.
Az országban működő felsőoktatási intézményekkel - ahol
gyógypedagógus képzés folyik - együttműködési szerződés alapján
gyakorlatvezető tanári teendőket lát el.
Az utazó gyógypedagógus a Szellő u. Ált. Iskola nevelőtestületének
tagja, ezért az EGYMI értekezletein, programjain vesz részt kötelezően,
lehetőség szerint bekapcsolódhat az inkluzív intézmény programjaiba is
sajátos munkaköre miatt. Ellenőrzési, értékelési jogkört az EGYMI
vezetősége gyakorol fölötte.
Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, melyeket az igazgató vagy
helyettese rábíz.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre
vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásért;
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg megsértéséért;
 a munkaeszközök, a berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
elrontásáért;
 a vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért.
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Budapest
20……….

…………………………………….
intézményvezető
…………………………………….
munkavállaló

A munkaköri leírás megtalálható:
 a dolgozónál
 a dolgozó személyi anyagában
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
Munkavállaló:

fénykép

Munkakör:

gyógypedagógiai asszisztens

Feladatkör:

gyógypedagógiai asszisztens

A munkahely megnevezése:

Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola
EGYMI

A munkaidő beosztása:

40 óra

Közvetlen felettes:
Kapcsolati rendszer:

intézményvezető által kijelölt gyógypedagógusok
intézményen belül: közvetlen munkakapcsolatban áll a
munkáját irányító gyógypedagógussal

A feladatok részletes felsorolása:
 Munkáját a központi oktatási szabályozásban (törvények, rendeletek), valamint
az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend)
leírtak szerint kell végeznie.
 Fő feladata a kijelölt osztály/csoport felügyelete, kísérése, gondozása,
igényes szabadidős foglalkoztatása, a beosztása szerint.
 Munkaidejében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, az
óvodai/tanórai tevékenységek
eszközeinek
előkészítését,
a
foglalkozásokra/tanórákra való szervezést és felkészülést végez.
 A tevékenységek alatt a gyógypedagógus útmutatása alapján, vagy egyéni
felzárkóztatással segíti a gyermek eredményességét, eszközöket vesz elő.
 Elvégzi a gyermekekkel kapcsolatos gondozási feladatokat.
 Segíti az óvodai csoport/osztály étkezéseit, ügyel a személyi és környezeti
higiénés szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására.
 Aktívan részt vesz az óvodai/iskolai programok előkészítésében,
szervezésében, rendezvényeken segíti a programok megvalósítását. Szerepet
vállal szervezett kulturális programokban.
 Részt vesz meghívás esetén szülői értekezleten, a munkatervi fogadóórákon.
 Gondoskodik a gyermekek testi és erkölcsi védelméről, személyiségük
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről, óvja a gyermekek jogait, az emberi
méltóságot.
 A tanórai, játék- és
egyéb
tevékenységekhez
szükséges
eszközök
előkészítésében közreműködik, a gyógypedagógus útmutatásait követve.
 Segít az oktatástechnikai eszközök kezelésében, fénymásolatokat készít.
 Segíti a pedagógusokat az alkalmi feladatok, a soron kívül adódó munkák
ellátásában.
 Ügyeleti és kísérési feladatokat lát el.
 Precízen vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával
kapcsolatos adminisztrációt.
 Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
amelyekkel a felettese megbízza.
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 A felsoroltakon kívül köteles a munkaköréhez kapcsolódó, a munkaköri
leírásban nem nevesített pedagógiai feladatokat is ellátni, amellyel az intézmény
vezetője, felettese megbízza.
Hatáskörök, jogkörök:
 Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére.
 Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait.
 Jogosult (és köteles) az közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden
szabályellenes jelenségre.
Felelősségi kör:
 a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítése, az feladatainak
megszabott határidőre történő elvégzése;
 az SZMSZ-ben, Pedagógia Programban és a Házirendben megfogalmazott
feladatok és követelmények teljesítése.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatai határidejének be nem tartásáért, vagy hiányos elvégzéséért.
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért.
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
elrontásáért.
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
Információs kapcsolatok:
 Az eredményes munkához nélkülözhetetlen információkat kap intézményi
értekezleteken továbbá közvetlen felettesétől. Tanügyi, pedagógiai,
gazdasági, személyügyi kérdésekben a feladatért felelős vezetőnek adhat és tőle
kérhet információt.
 Joga van minden olyan információt megkapni, amit a gyerekek fejlődése
érdekében
kér a gyógypedagógusoktól.
 Kötelessége minden olyan információt átadni, mely a gyógypedagógusok
munkavégzéshez szükséges.
 A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságának és
jogainak
maradéktalan tiszteletben tartása mellett, javaslataikra, kérdéseikre érdemi
választ adjon.
Budapest
20……….

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

A munkaköri leírás megtalálható:
 a dolgozónál
 a dolgozó személyi anyagában
60

MUNKAKÖRI LEÍRÁS DAJKA
Munkavállaló:

fénykép

Munkakör:

dajka

Feladatkör:

dajka a gyógypedagógiai óvodában

A munkahely
megnevezése:
A munkaidő
beosztása:

Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, EGYMI

Közvetlen felettes:
Kapcsolati rendszer:

40 óra: 06.00-14.00

intézményvezető által kijelölt gyógypedagógusok
intézményen belül: közvetlen munkakapcsolatban áll a
munkáját irányító gyógypedagógussal

A feladatok részletes felsorolása:
 Munkaidejének megkezdése előtt 5 perccel köteles megjelenni az óvodában,
valamint
munkaidejét köteles az intézményben tölteni.
 Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott eszközök, egyéb felszerelések épségéért,
az
eszközök szabályos kezeléséért.
 A munkaköri leírásban foglaltakon felül felettesei más, az intézményi érdeket
szolgáló
feladattal is megbízhatja, a dolgozóval történő előzetes egyeztetés alapján.
 Feladatai elmulasztása esetén felelősségre vonható.
A dajka általános feladatai a gyermekcsoportban:
 A gyógypedagógus által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek
gondozásában, öltöztetésében, tisztálkodási teendők ellátásában. Az
óvodapedagógus mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz
a gyermekcsoport életében.
 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek
kiosztásában, az edények leszedésében.
 Elkészíti a tízórait és uzsonnát, ebédet oszt. Tálalás előtt az ételt megkóstolja.
 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat,
ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembevételével.
 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
 A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében
közreműködik, az gyógypedagógus útmutatásait követve. A gyermekek
érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. Türelmes, kedves
hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a
gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.
 A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodai
tagintézmény vezetőnek.
 A rábízott növények napi gondozásában részt vesz.
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 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte
nem jön.
 Munkaidő alatt csak az intézményvezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 Naponta pontosan vezeti a jelenléti ívet.
 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás,
felmosás)
 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.
 A portalanítást minden nap elvégzi.
 A játékeszközöket tisztán tartja, a fertőtlenítést szükség szerint elvégzi.
 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja.
 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
 Betartja a HACCP előírásait, vezeti a HACCP dokumentációit
 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.
 Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amikkel
közvetlen felettese vagy az igazgató megbízza
Hatáskörök, jogkörök:
 Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére.
 Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait.
 Jogosult (és köteles) az közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden
szabályellenes jelenségre.
Felelősségi kör:
 a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítése,
 feladatainak megszabott határidőre történő elvégzése;
 az SZMSZ-ben, Pedagógia Programban és a Házirendben megfogalmazott
feladatok és követelmények teljesítése.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatai határidejének be nem tartásáért, vagy hiányos elvégzéséért.
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért.
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
elrontásáért.
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
Információs kapcsolatok:
 Az eredményes munkához nélkülözhetetlen információkat kap intézményi
értekezleteken továbbá közvetlen felettesétől. Tanügyi, pedagógia, gazdasági,
személyügyi kérdésekben a feladatért felelős vezetőnek adhat és tőle kérhet
információt.
 Joga van minden olyan információt megkapni, amit a gyerekek fejlődése
érdekében kér a gyógypedagógusoktól.
 Kötelessége minden olyan információt átadni, mely a gyógypedagógusok
munkavégzéshez szükséges.
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 A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságának és
jogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett, javaslataikra, kérdéseikre
érdemi választ adjon.

Budapest
20……

…………………………………….
intézményvezető
…………………………………….
munkavállaló

A munkaköri leírás megtalálható:
 a dolgozónál
 a dolgozó személyi anyagában

63

MUNKAKÖRI LEÍRÁS ISKOLATITKÁR
fénykép

Dolgozó neve:
Munkahely:
Munkakör:
Feladatkör:
Munkaidő
tartama:

Budapest III. Kerületi Óvoda, általános Iskola,
EGYMI
iskolatitkár
titkári, személyügyi feladatok
40 óra/hét

A munkakör célja:
Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása.
Az intézmény pedagógusaival, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció
ellátása.
Feladatkör részletesen:
Szívélyesen fogadja a vezetőkhöz látogató személyeket, a szülőket, pedagógusokat,
diákokat, ügyeik intézését elősegíti, minden intézkedéséről tájékoztatja az
intézményvezetőt vagy helyettesét.
 Kezeli az irattárat, rendezi, az elintézett ügyek iratait irattárba helyezi, elkészíti
az irattári jegyzékeket, elvégzi az iratselejtezést és a levéltári átadást; köteles
betartani az iratok kezelésével kapcsolatosan az Iratkezelési szabályzatban
meghatározottakat; iktatja az iratokat.
 Ellátja a postázási feladatokat.
 Az irodában tartsa rendben az iratokat, fokozottan figyeljen a személyiségi
jogok betartására.
 Nap végén nem maradhat kezeletlen. harmadik személyre vonatkozó bizalmas
adat védtelen helyen.
 Kezeli a kimenő és a bejövő telefonokat, faxokat és e-maileket; a
telefonüzeneteket - szóban vagy írásban –átadja.
 Az intézmény hivatalos email rendszerében a kollégák email címeit, illetve a
kialakított csoportokat változás esetén frissíti, karban tartja.
 Az érkező e-maileket elolvassa, indokolt esetben továbbküldi a vezetőknek vagy
az arra illetékesnek. Ezen felül fontos üzenet esetén szóban is felhívja a vezetők
figyelmét a tartalomra.
 Telefon beszélgetése alatt és a kiküldött email üzeneteiben legyen korrekt,
kerülje a bizalmaskodást, harsányságot.
 Gépeli és másolja a vezetők által engedélyezett (szignóval ellátott) intézményi
iratokat; jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vezet a nevelőtestületi és más
értekezletekről, továbbá minden olyan esetben, amikor erre az igazgatótól
utasítást kap. A tanulókkal kapcsolatos kimenő iratok gépelésében is nyújtson
segítséget.
 Végzi a személyi anyagok naprakész kezelését: az adatvédelem figyelembe
vételével elkészíti, vezeti a dolgozói nyilvántartásokat, az ezzel kapcsolatos
statisztikákat, jelentéseket; munkaviszony keletkezés esetén előkészíti az
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iratokat; munkaviszony megszűnés esetén előkészíti az iratokat. A beérkezett
kinevezéseket, átsorolásokat ellenőrzi, összehasonlítja az előzetes iratokkal.
Naprakészen kezeli központosított illetmény-számfejtő rendszert; megfelelő
jelentést készít a hiányzásokról: minden hónap 5-ig az összesített
hiányzásjelentést elkészíti és leadja a vezetőségnek.
Tervezi és vezeti a dolgozó éves szabadságát, erről szabadság-nyilvántartást
vezet és adatszolgáltatást nyújt.
Kapcsolatot tartson a munkavállalókkal (problémák megoldásában, …).
Minden hónap 10-ig a fizetési jegyzékeket kiosztja.
Megrendeli, érvényesíti, nyilvántartja a diákigazolványokat; a dolgozók
utazási kedvezményeit.
Intézi az évi SZJA elszámolással kapcsolatos feladatokat.
Viselkedésével teremtsen maga körül nyugodt légkört, biztosítsa a tantestület
részére azt, hogy problémájukkal, kérésükkel, ügyeikkel bátran fordulhassanak
hozzá. Beszéde legyen halk, szóhasználata tükrözze az iskola értékrendjét.
Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket; folyamatosan
figyeli a törvények, rendeletek változásait, amire a vezető figyelmét is felhívja.
Feladatellátása során alkalmazza a közoktatási intézményekben foglalkoztatott
közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket.
A munkanap során pihenőidőket a mindenkori jogszabályoknak megfelelően
használja fel a közvetlen felettesével egyeztetve. Az irodát felügyelet nélkül nem
hagyhatja; a pihenőidőből megbeszélt időpontra visszaérkezik

Általános rendelkezések:
 A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a
közvetlen felettesének vagy az intézmény vezetőjének.
 A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény,
mulasztás esetén bejelentés megtételére.
 További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
 Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
- a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi
felelősséggel tartozik;
- kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi,
közegészségügyi előírásokat
betartani;
- köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
- anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során
okozott károkért és hibákért.
Hatályba lép:
Budapest, 20…….
………………….
intézményvezető
A munkaköri leírásban szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.
Budapest, ………….
………………….
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ
fénykép

Munkavállaló:
Munkavégzés
helye:
Munkaköre
Feladatköre:
Munkaidő:

Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola,
EGYMI
gazdasági ügyintéző
gazdasági teendők ellátása
40 óra/hét

Feladatkör részletesen:
 Az iskola fenntartói és gazdasági tárgyú ügykörének ügyeit kezeli a gazdasági
dokumentumok kísérő iratait.
 Hetente 2-szer továbbítja és kézbesíti a számlákat és a hivatalos leveleket.
 Havonta előkészíti és továbbítja a vidékről bejáró és az utazó gyógypedagógus
kollégák bérletét illetve a gépkocsival bejáró dolgozók benzin költség
elszámolását.
 A megbízási, vállalkozási és szolgáltatási szerződésekhez a szükséges adatokat
összegyűjti, dokumentumokat lemásolja, a szerződéseket aláírásra előkészíti.
 Szerződések teljesítésigazolását előkészíti.
 Közreműködik a szerződések megkötésében.
 Év végi leltár előkészítéséhez a mindenkori ütemtervének megfelelő
nyilvántartások előkészítése: leltár, felvételi ívek, leltárösszesítő stb.
 Közreműködik a feladatok határidőre történő zavartalan végrehajtásban, más
gazdasági dolgozó helyettesítése esetén.
 A beérkezett számlákat leigazolja majd előkészíti illetve tovább küldésre átadja.
 Dokumentálja a szükséges kötelezettség vállalási szabályzatokat majd,
engedélyeztetésre továbbítja.
 Jelenléti ív előkészítése munkaterületenként, felelős a kiadásukért,
összeszedésükért, ellenőrzésükért, rendszerezett, időrendi sorrendben való
tárolásukért.
 A tárgy hóban felvett összegeket jelenti a KLIK és az intézményvezető felé.
 A tanulók utazási utalványaival kapcsolatos ügyintézést, kiadását ellátja.
 Közreműködik a bármely jellegű gazdasági adatgyűjtésben, rendszerezésében.
 Munkáját az intézményvezető, de a fenntartó gazdálkodási jogkörű csoportjával
(KLIK) együttműködve, annak szakmai útmutatásai alapján végzi.
 Gondoskodik a bérek, jegyzékek dolgozókhoz való eljuttatásáról.
 Megrendeli és beszerzi az intézményi költségvetés terhére a szakmai munkához
szükséges eszközöket, anyagokat.
 Közreműködik az irodaszerek, nyomtatványok stb. beszerzéséről és nyilvántartja
azokat.
 Határidőre és pontos teljesíti mindazokat a munkafeladatokat, amivel az
intézményvezető (helyettes) megbízza.
 A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként
kezeli.
 Közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkört az
intézményvezető gyakorolja.
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 Munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása mellett önállóan köteles
végezni.
Általános rendelkezések:
 A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a
közvetlen felettesének vagy az intézmény vezetőjének.
 A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény,
mulasztás esetén bejelentés megtételére.
 További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
 Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
- a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi
felelősséggel tartozik;
- kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi,
közegészségügyi előírásokat
betartani;
- köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
- anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során
okozott károkért és hibákért.
Kelt: Budapest, 20……….
…………………………………………
intézményvezető
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, magatartásért
felelősséget vállalok.
Budapest, 20……….
…………………………………………
munkavállaló

A munkaköri leírás megtalálható:
 a dolgozónál
 a dolgozó személyi anyagában
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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